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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 كتـاب الحـدود 
 المنـع: احلـد لغـة

 . ، مائة جلدة عقـوبة مقدرة شرعاً يف معصية، كحـد الزنا لغري احملصن:  وشـرعا  
 . ، عقوبة مقدرة من الشارع فليست راجعة إىل اجتهاد احلاكم فهـذه العقوبة وهي مائة جلدة

 . وال لشفاعة إذا بلغ احلاكم ، وال حيل له أن يرتكه لشرف   وجيب على احلاكم إقامة حد اهلل تعاىل
 .فإذا بلغ احلاكم احلد فيجب عليه أن يقيمه والشفاعة حينئذ حمرمة

،  بقطـــ  يـــدها شـــف  يف مزوميـــة ســرقت أمـــر النـــ  رضـــي اهلل عنهمـــا أن أســـامة بـــن  يــد : ففــي الصـــحيح  
 ( . أتشفع في حٍد من حدود اهلل : )  مستنكراً  فشف  أسامة بن  يد فقال له الن  

فقد ض ادَّ الت شفاعته دون حد من حدود اهلل من ح  : )  قال ويف سنن أيب داود بإسناد صحيح أن الن  
 . (اهلل 
ــ وا الحــدود  اف  ع ــتـ  : ) قــال  نــ  أيب داود بإســناد حســن أن ال عنــدو  ــنفما فمــا بل نــي مــن ح  فقــد  د  فيمــا بي
 (.ب  ج  و  
، وفيـه أن صـفوان شـف  لسـار  بن أمية رضـي اهلل عنـه  اخلمسة بإسناد صحيح يف قصة سرقة رداء صفوان عندو 

 (. قبل أن تأتيني هذا كان  هالف: )  فقال له ردائه عند الن  
:  ، ولـذا قـال  ، وأما قبل أن تصل إىل احلـاكم فـب بـبا بالشـفاعة عصية احلاكمفالشفاعة حمرمة إذا بلغت امل

 . ( هال كان ذلك قبل أن تأتيني) 
 [ال يجب الحد إال على بالغ عاقل : ] قال المؤلف رحمه اهلل 

 عـنا  رفع القلم عن ثالثـ : )  العلماء لقوله  باتفا ، وهذا  فاحلد ال جيب إال على عاقل بالغ أي مكلف
كمـا   ، وقال (  والمجنون حتى يفيقوعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوة حتى يبرأ الصبي حتى يبلغ 

 .  (أبك جنون: )  يف الصحيح  قال ملاعز بن مالك
 . فاجملنون والص  ال يقام عليهما احلد

 . تعديا يكون فيه ردع له عن المم، ولكن الص  يُعزر مبا يراه احلاكم  واجملنون ال يعزر
 [ملتـزم : ] قال

 . ، أي ملتزم بالشريعة اإلسبمية وهو املسلم والذمي فب بد أن يكون من يقام عليه احلد ملتزماً 
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 .وأما املستبمن واحلريب فإن احلد ال يقام عليهم ألهنم ال يلتزمون ببحكام املسلم 
 [عالم بالتحريم : ] قال المؤلف رحمه اهلل 
وقد قال  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  : لقـوله تعالى يكون عاملاً بالتحرميمن شروط إقامة احلد أن 

 . رواه مسلم فببد أن يكون عاملاً بالتحرمي(  قد فعلت  : ) كما يف احلديث القدسي   –اهلل تعاىل 
ناشـئاً يف جهـة  ، وذلـك حيـث أمكـن قبـول دعـواه كمـا لـو كـان أما إن كان جـاهبً بـالتحرمي فـب يقـام عليـه احلـد

 . ، كما يق  يف بعض األ مان يف البوادي شر فيها أحكام اإلسبمتمن اجلهات ال تن
وإن كان يف  مننا هذا، يف هذه الببد غري مقبول، لكن يف بعض الببد األخرى يقبـل هـذا يف بعـض البـوادي أو 

 . النواحي البعيدة عن مساع القرآن واألحاديث
 . أو كان حديث عهد بإسبم

ألن اجلهــل اــذا احلكــم غــري مقبــول ألن ؛ ، فإنــه ال يقبــل منــه ادعــاء اجلهــل  أمــا الــذي يعــيد يف بــبد املســلم 
 .  ذلك من املعلوم من الدين بالضرورة

كــبن . ، لكنــه جيهــل أن هــذه العــ  حمرمــة عليــه  ، فهــو يعلــم أن هــذا حمــرم يف الشــريعة وكــذلك إذا جهــل احلــال
 . جيهل أن هذه املرأة حمرمة عليه كما تقدم يف غري ما مسبلة يف كتاب النكاح يعلم أن الزنا حمرم لكنه
ر  وقــد تــوفرت فيــه الشــروط الــد تقطــ  اليــد حــ، واملــال يف  أخــذ مــن مــال ي ــن أنــه مالــه:  أو كــذلك يف الســرقة

 . فإن اليد ال تقط  ألنه جيهل أن هذه الع  حمرمة، بتوفرها 
 . ، والبد من العلم ببن هذه الع  حمرمة عليه البد من العلم بالتحرمي:  إذن

ألنـه :  وذلـكبـل يقـام عليـه احلـد ؛  ، فإن ذلك ليس بعذر له وال يقبـل منـه فإن علم التحرمي لكنه جهل العقوبة
 . قد انتهك حرمة من حرمات اهلل، واحلكم معلق بذلك

 [فيقيمه اإلمام أو نائبه : ] قال رحمه اهلل تعالى 
 . متفق عليه(  د  يا أنيس  إلى امرأة هذاا فإن اعترفت فارجمهاواغ: )  لقوله 

، فإنه يرتتب عليهـا سـفكاً للـدماء  إال اإلمام أو نائبه ألن إقامة غري اإلمام أو نائبه فيها مفاسد احلدود فب يقيم
 . باسم إقامة احلد، وقطعاً لألطراف باسم ذلك والشك أن يف ذلك مفاسد كبرية

 .في  ، وأيضاً يف تطبيقه خيشى احلح  د حيتاج إىل اجتهادكما إن إثبات احل
 .اإلمام األع م : واملراد باإلمام هنا

 . "األمر ، فإهنا تعترب هي القائمة اذا  ، وكذلك و ارة الداخلية أو من ينيبه عندنا األمراء يف الببد" 
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قرينة كتطلب هناك  نه ذكر أنه إذا كانتلكبذلك وأنه ال يقيم احلدود إال اإلمام أو نائبه وقال شيخ اإلسبم  -
 . اإلمام ألحد  ليقتله فإنه جيو  قتله

، لكـن هـذا الرجـل  إذا ثبت عند القاضي أن هذا حده القتل ورفعت القضية لإلمـام وصـد  علـى ذلـك:  فمثبً 
 و  ملـن رآه أن يقتلـه، يف إرادة اإلمام تطبيق حد اهلل تعاىل عليه فحينئذ جيـ اهرةظ، فهنا القرينة  فّر من حكم اهلل

 . واهلل أعلم القول قوة، ويف هذا 
 :مسـألـ 

 .وجيو  للسيد أن يقيم احلد على عبده
ب عليهاا ثم إن زنت فليجلـدها وال ر  ثـ  زناها فليجلدها الحد وال يـ  فتبيَّن إذا زنت أم  أحدكم : ) لقوله 

متفـق عليـه ، يف صـحيح مسـلم ( رع  بـل مـن ش ـح  لـو ب  زناهـا فليبعهـا و  فتبـيَّنا ثم إن زنت الثالث   ب عليهار  ثـ  يـ  
الحـد مـن أ ح ص ـن مـنهم يا أيهـا النـاأ أقيمـوا علـى أرقـائفم : ) أنه قال يف خطبته : عن علي بن أيب طالب 

ِصن ا  أنـا زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هـي حديثـ  عهـد بنفـاأ ف شـيت إن  فإن أم  للنبيومن لم ي ح 
 والصـواب،  رواه أبو داود يف سننه مرفوعـاً ( .  أحسنت: ) فقال  ذلك للن  فذكرت ( جلدتها أن أقتلها 

 . وقفه
، فلـو سـر  فإنـه ال  القطـ  لكـن هـذا عنـدهم يفوبه استدل مجهور العلماء على أن السيد يقيم احلد على عبده 

 . ، كاجللد وحنوه يقط  يده وإمنا يكون هذا مبا دون القط 
 . عاً ط  إىل أنه يقيمه عليه وإن كان قح  احلنابلةذهب وذهب الشافعية وهو وجه يف م

كمــا يف رضــي اهلل عنــه  ، وهــو صــريح فعــل ابــن عمــر  املتقــدم رضــي اهلل عنــه وهــو ظــاهر أثــر علــي بــن أيب طالــب
قطــ  يــد غــبم لــه ســر  وجلــد عبــداً لــه    ، مــن غــري أن : " ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه مصــنف عبــد الــر ا  أن 

 . " يرفعهما 
 . أن السيد يقيم على عبده سائر احلدود ولو كان يف ذلك قط  الطرف فالصحيح

 ؟ وهل له أن يقيم احلد مبجرد علمه أم البد وأن يثبت البينة
فإذا رأى السيد عبده وهو يزين أو يسر  فهل لـه أن يقـيم عليـه احلـد أم لـيس لـه ذلـك حـن تقـوم عنـده البينـة أو 

 ؟  يقر هذا العبد
- :احلنابلة مها قوالن يف مذهب :  قوالن ألهل العلم

 . ، بل البّد من البينة أو اإلقرار ، أنه ال يقيم عليه احلد بعلمه كاحلاكم وهو مذهب مالك:  القول األول
 . ، فهو قياا م  الفار  وأما القياا على احلاكم األظهر، وهذا هو  أنه يقيمه مبجرد علمه:  القول الثاني
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 . أن احلاكم إمنا من  من إقامة احلد بعلمه فراراً من هتمة احلاكم :والفار  ب  احلاكم والسيد 
، فهــو حــريظ عليــه وعلــى حف ــه وأال يتطــر  إليــه مــا  وأمــا الســيد فهــو حــريظ علــى حفــد مالــه والعبــد مــال لــه

 . ، وهذا فر  ظاهر بينهما ينقظ ماليته
 [في غيـر مسـجد : ] قال رحمه اهلل 

ال : ) قـال  أن النـ  عـن ابـن عبـاا رضـي اهلل عنهمـا اكم واحلـديث حسـن واحلـوابن ماجه ملا روى الرتمذي 
 ( . تقام الحدود في المساجد

 [ويضرب الرجل في الحد قائما  : ] قال
 . ، ولئب خيظ ذلك موضعاً منه فيّضر به وذلك ليعم الضرب بدنه

رواه " قاعــدة واملــرأة ل قائمــاً يضــرب الرجــ" رضــي اهلل عنــه أنــه كــان يقــول ويف ذلــك أثــر عــن علــي بــن أيب طالــب 
 .البيهقي بإسناد ضعيف

 [ قٍ لِ بسوط ال جديد وال خ  : ] قال رحمه اهلل 
 .  قل  فيضرب بسوط ال جديد وال خح 

 .بل يكون السوط وسطاً ق فب يؤثر به وال يؤمله ل  ، وال باخلح  ليس باجلديد فيجرحه
 [عليه قميص أو قميصان  وال يمد وال يربط وال يجرد بل يفون: ] قال رحمه اهلل 

 .عند جلده  أي ال ميـد على األرض:  وال ميـد
 . أي ال يقيـد:  وال يربـط

ال يحـل  ) : رواه البيهقي بإسناد ضعيف أنه قـالرضي اهلل عنه  وال جيرد من ثيابه ويف ذلك أثر عن ابن مسعود
مـا يف األحاديـث مـن إقامـة احلـد  لكـن األثـر ضـعيف، واملعـي صـحيح ويـدل عليـه( .... في هذه األم  تجريـد 

 . فإنه مل جيرد ومل ميد ومل يقيد، لكن القيد إن دعت احلاجة إليه فإنه يُفعل وال ببا بذلك من الن  
، وأما إذا كانت عليه ثيـاب   عر ببمل الضربش  عله يح ويكون عليه قميظ أو قميصان مما جرت العادة بلبسه مما جيح  

 .فب كثرية حبيث ال يبايل بالضرب
 [وال يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد : ] قال رحمه اهلل 

ألن هذا ضرب شديد يؤمل أملاً شديداً فرمبـا شـق اجللـد  ال يرف  الضارب يده حن ي هر بياض إبطه،:  حن قالوا
 .أو آذاه آذًى شديداً 

 . إلتبف وإمنا املقصود هو التبديب والزجرمن إقامة احلد اليس املقصود ألنه 
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 [ويفـرق الضرب على بدنـه : ] رحمه اهلل  قال
 .لـئـب يضـّر بـه

 :مسـألـ 
 :  ، فله حاالن فإن كان من يُراد إقامة احلد عليه مريضاً 

 . أال يرجى  وال مرضه، فإنه يقام عليه احلد إقامة ال تضر به:  الحال  األولى
 .  حنو ذلك كال أوث  كبن يضرب بالنعال أو يضرب بطرف الثوب، أو بشماريخ الع  

خبُــثح ببمــة  "حولــة ر أي ضــعيف ال:  أن روجيــبً :  مــا رواه أ ــد وأبــو داود والنســائي وغريمهــا:  ويــدل علــى ذلــك
 .  خذوا عثكاالً فيه مائة مشراخ فاضربوه ضربة واحدة: فقيل هو ضعيف فقال "  بإقامة احلد عليه فبمر الن  
 .هو جمم  الشماريخ يف النخل:  والعثكال
إذا أمـرتفم بـأمر فـأتوا : ) احلـديث  يفومـن ذلـك إقامـة احلـد و   فـاتقوا اهلل مـا اسـتطعتم :  ال تعـاىلوقـد قـ

 ( . منه ما استطعتم
 .أن يرجى  وال مرضه:  الحال  الثاني 

 .ر أنه كذلك فب يؤخر عليه احلد بل يضرب وهو مريض على حالة ال يثبت معها الضر :  فاملشهور يف املذهب
 . عنه هذا املرضى زول يحن مدًة  رتاخىأنه يُ :  ر وهو احتمال يف املذهبوقال اجلمهو 

 فإنه ملا أمره الن  :  ر علي بن أيب طالبأث، ويدل عليه ما تقدم يف  يف هذه املسبلة الراجحوهذا هو القول 
 (.حسنت أ: )  أن يقيم احلد على األمة وجدها حديثة عهد بنفاا فبخر إقامة احلد عنها فقال الن  

، وهـذا يـدل علـى تـبخري إقامـة (  اذهبي فأرضعيه حتى تفطميـه: )  قال للزانية ويف صحيح مسلم أن الن  
 . احلد للعارض

 . وبه حيصل مقصود احلد من الزجر والردع
أمــا مــا اســتدل بــه احلنابلــة مــن احلــديث املتقــدم فــإن الرجــل ال يرجــى  وال مرضــه  ــبف مــا هــو واقــ  يف هــذه 

 . ةاملسبل
 :مسـألـ 

 ؟ ، فهل يقام عليه احلد يف أرض العدو أم ال إن كان الرجل يف أرض العدو يف الغزو

- : قـوالن ألهل العـلم
 . ، وهو من مفردات مذهب اإلمام أ د أال يقـام عليه احلد أصحهما وهو املشهور يف املذهب



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دودحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

  الحمد حفةة هللا حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

 

7 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

(  وفـي لفـظ )ال تقطـع األيـدف فـي ال ـزو  : )قـال  أن النـ :  ، فالسـنة وعليه دلت السنة وآثـار الصحــابة
املراد يف سفر الغزو وذلك لئب يرتتب علـى إقامـة احلـد مـا هـو أع ـم ضـرراً كـبن يلحـق بالعـدو فـراراً (  في السفر

 . يضعفهعليه وأيضاً ليكون أنكى يف قتال العدو فإن إقامة احلد  يعين تبخذه العزة باإلمث
 . وال يعلم هلم مالف رضي اهلل عنهم الدرداء وحذيفة وأما آثار الصحابة فهو قول عمر وأيب

وهذا سار  وإمنا أخـر  والسارق والسارق  فاقطعوا أيديهما    : ، لألدلة يف ذلك فإذا رج  أقيم عليه احلد
 . للمعي املتقدم

فإنه يعفى  أنه إن ظهرت منه التوبة النصوح أو ظهرت منه حسنات كنكاية ع يمة يف العدو: واختار ابن القيم 
وهي قصة صحيحة رواها رضي اهلل عنهم ما كان من سعد بن أيب وقاص م  أيب حمجن :  ويدل على ذلكعنه 

، وقــد صــحح إســنادها احلــافد ابــن حجــر  ، وغــريهم عبــد الــر ا  يف مصــنفه وابــن أيب ســعد وســعيد بــن منصــور
عد بن أيب وقاص أال جيلده البتة ملا  شرب اخلمر وكان له بعد ذلك نكاية بالعدو فحلف سأن أبا حمجن والقصة 

 . كان له من النكاية بالعدو
 . فهذا أثر صاحب ال يعلم له يف هذه املسبلة مالف أي م  هذه القيود املتقدمة

 [ ويتقي الرأأ والوجه والفرج والمقاتل : ] قال رحمه اهلل 
 . وهذا ظاهر ألن املقصود هو التبديب وليس هو اإلتبف

 [والمرأة كالرجل فيه إال أنـها تضرب جالس  : ]  ال رحمه اهللق
 . ، وتقدم أثر علي وأن إسناده ضعيف لكن املعي يدل على ذلك ن ذلك أسرت هلافتضرب جالسة أل

 [وتشد عليها ثيـابها : ] قال رحمه اهلل 
  . فهـذا أسـرت هلـا

 [زير وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التع: ] قال رحمه اهلل 
، فهو أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وجلـد الشـارب أشـد  فبشد اجللد جلد الزنا 

 . من اجللد يف التعزير
فلما ذكر ذلك  صوص الزنا دل على أن  وال تأخذكم بهما رأف  في دين اهلل  : قالوا لقوله تعاىل يف الزنا 

 .اجللد فيه أشد
وهـو مشـكل علــى املـذهب لكـن علــى الـراجح هـو أن احلــد " هــو أشـد مـن شــرب اخلمـر والقـذف اـانون جلـدة و 

 . ، ال إشكال يف ذلك أربعون وما  اد فهو تعزير واختاره شيخ اإلسبم
 [ولو مات في حد فالحق قتله : ] قال رحمه اهلل 
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لشـرع ومـا كـان مبذونـاً ألن فعلـه مـبذون فيـه با؛  ب شـيء عليـهفـفإذا جلد احلاكم  انيـاً غـري حمصـن فمـات بـذلك 
 . فهو غري مضمون

، ألن  فتجـب ديتـهفمـات بـذلك لكن لو تعدى ولو  يـادة جلـدة واحـدة أو ضـربه ضـرباً حيصـل فيـه أذى شـديد 
 .فعل هذا غري مبذون فيه فرتتب عليه الضمان 

 [وال يحفـر للمـرجوم في الزنا : ] قال رحمه اهلل 
 . سواء كان ذكراً أو أنثى

 . مل حيفر ملاعز وال لليهودي  اللذين  نيا لن  ألن ا:  قالوا
 . بل حيفر للمرأة سواء كان  ناها ثابتاً ببينة أو بإقرار: وقال بعض احلنابلة 

 . ، وذلك أسرت هلا ( أمر بها فحفر لها إلى صدرها: )   واستدلوا مبا ثبت يف مسلم أن الن 
 .حّد ومل يفعله كما يف قصة اليهودي    ه ألن الن ، لكنا ال نقول بوجوب هو هذا القول يترجحوالذي 
 : مسـأل 

 ؟ ( أي احلرم املكي )ل مث جلب إىل حرم اهلل   على من فعل ذلك يف احل  ط  ل أو قح ت  هل يقام احلد من قـح 
 . أما من فعل املعصية يف احلرم كبن يسر  أو يقتل فإنه يقام عليه احلد بب خبف

 ؟ فهل يقـام عليه احلد أم ال ، تل مث جلب إىل احلرم املكيلكن اخلبف فيمن سر  أو ق
 : قـوالن ألهل العـلم

: أنـه ال يقـام عليـه احلـد يف احلـرم لكـن: وهذا اختيـار ابـن القـيم  احلنابلةوهو املشهور يف مذهب :  القول األول
مل يـؤجر وإن طلـب مـاًء ال إن اسـتبجر : يضيق عليه فب يؤاكل وال يشارب وال يؤوى وال يباي  وال يشـارى مبعـي

 .يسقى وال جيالس ويناشد اهلل عز وجل أن خيرج من احلرم إىل احلل ليقام عليه حد اهلل تعاىل
 .وهو مذهب املالكية والشافعية أنه يقام عليه احلد:  القول الثاني

 اقطعوا أيـديهماوالسارق والسـارق  فـ : بعمومات النصوص الد تدل على إقامة احلد، كقوله تعاىل: واستدلوا
  وقوله : الزاني  والزاني فاجلدوا كل واحٍد منهما مائ  جلدة . 

 .وغري ذلك من اآليات العامة فإهنا عامة يف احلل واحلرم
 .  ومن دخله كان آمنا   : فاستدلوا بقوله تعاىل  : وأما أهل القول األول 

 ( . باهلل واليوم اآلخر فال يسفك فيه دما  فمن كان يؤمن : ) قال  ومبا ثبت يف الصحيح  أن الن 
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 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ويدل عليه أثران عـن الصـحابة وال نعلـم هلـم مـالف فيكـون يف ذلـك : والصحيح ما ذهب إليه أهل القول األول
) :  وقوله   ومن دخله كان آمنا  : ختصيظ للعموم كما يقوي ختصيظ العموم ما تقدم من قوله تعاىل

 .( اآلخر فال يسفك فيه دما  فمن كان يؤمن باهلل واليوم 
قاتل عمر  وجدتلو  : )قال رضي اهلل عنهما  عند ابن جرير وهو أثر حسن عن ابن عمر:  األول: واألثـران 

 . أي ما  جرته(  في الحرم ما ندهته
مــن قتــل أو ســرق فــي الحــل ثــم دخــل  : )أنــه قــال رضــي اهلل عنهمــا رواه ابــن جريــر عــن ابــن عبــاا : والثــاني
 ( . ما أصاب ي رج فإذا خرج أقيم عليه حتىناشد م وال يؤوى وي  لَّ ف  لس وال ي  جا  ي  إنه ال فالحرم 

 . ن الصحابة مالفمعلم هلما ال ي
نه ال حيفد عن صحايب وال عن تابعي خبف هذا أإن هذا القول هو قول مجهور التابع  و :  بل قال ابن القيم

 . القول
 كما يف الصحيح  ؟ ل وهو متعلق ببستار الكعبةطح ابن خح   قد قتل الن :  فإن قيل

، فمكـة قــد  "ُأحلــت يل سـاعة مـن هنــاروإمنـا : ) كمـا يف صـحيح مســلم وغـريه قــال   أن النـ  : "اجلوابفـ
 . ساعة من هنار ومن ذلك أنه قتل فيها ابن خطل  أحلت للن 

 ؟ مث جلب إىل احلرمفما الفر  ب  من فعل ذلك يف احلرم ومن فعله يف احلل :  فإن قيل
 .  أن الفر  بينهما ظاهر وميكن أن يكون من وجه :  والجواب

وأمـا مـن . إن من فعل ذلك يف احلل مث جلب إىل احلرم هارباً مسـتعيذاً فهـو مع ـم للحـرم: أن يقال:  الوجه األول
 .فعل ذلك يف احلرم فهو مسته  به

رم فوضـى وفسـاداً كبـرياً وال شـك أن مثـل هـذا الفسـاد الع ـيم أن يف عـدم إقامـة احلـد يف أهـل احلـ:  الوجه الثاني
 .جيب درؤه

 بـاب حـد الزنـا
 .، وهو فعل الفاحشة يف قبل أو دبر"الزنا"، والقصر "الزنا"املد : فيه لغتان: الزنا

 .ويدخل يف ذلك اللواط وإتيان البهيمة، ويبيت الكبم على هذا وما فيه من الن ر من إدخاله يف حكم الزنا
 
 

 [.إذا زنى المحصن رجم حتى يموت : ] قال رحمه اهلل 
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واغـد  يـا أنـيس : ) قـال رجم حـن ميـوت ملـا ثبـت يف الصـحيح  أن النـ   -ويبيت تعريفه -فإذا    احملصن 
 (.إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 

ا البفـر بـالبفر جلـد خذوا عني خذوا عني قـد جعـل اهلل لهـن سـبيال : )قال  ويف صحيح مسلم أن الن 
 (. مائ  ونفي سن ا والثيب بالثيب جلد مائ  والرجم

بـالحق وأنـزل  إن اهلل قـد بعـث محمـدا  : ) خطـب فقـال  أن عمر بن اخلطـاب : وثبت يف الصحيح 
ورجمنـا  عليه الفتابا ففان فيما أنزل عليه آي  الرجما فقرأناهـا ووعيناهـا وعقلناهـا فـرجم رسـول اهلل 

مـا نجـد الـرجم فـي كتـاب اهللا فيضـلوا بتـرك فريضـ  : أخشى إن طـال بالنـاأ زمـان أن يقـول قائـلبعدها و 
أنزلها اهللا وأن الرجم في كتاب اهلل حق على من زنى إذا أحصن من الرجـال والنسـاإ إذا قامـت البينـ  أو  

 مـر علـى منـرب النـ ، واحلبـل هـو احلمـل فهـذا األثـر املتفـق عليـه الـذي نطـق بـه ع( بل أو االعتـرافحان الك
 . باملدينة ال يعلم أن أحداً أنكر عليه ذلك

 .وفيه أن الرجم دلت عليه آية من كتاب اهلل لكنها نسخ لف ها وأما حكمها فهو با 
 . ، إال أهل البدع كاخلوارج ، وال يعلم أن أحداً من العلماء خالف يف ذلك وحكم الرجم ثابت بإمجاع العلماء

، كصـف الصـبة أي ال حييطـون بـاملرجوم بـل يكونـون كصـف الصـبة لـئب  أن يصفوا صـفاً واملستحب يف الرجم 
 .يصيب بعضهم بعضاً 

 . فإذا كان الزنا ثابتاً باالعرتاف أو احلبل فبول من يرجم اإلمام أو نائبه مث الناا
 بن أيب طالـب ، صح بذلك األثر عن علي وأما إذا ثبت بالشهود فبول من يرجم هم الشهود أنفسهم مث الناا

  كما يف مصنف ابن أيب شيبه. 
 .ومل يذكر املؤلف هنا اجللد م  الرجم وهذا هو مذهب اجلمهور وأن الزاين احملصن يرجم وال جيلد

 .وهو مذهب أهل ال اهر ورواية عن أ د: والقول الثاين يف املسبلة
 .أنه جيم  له ب  اجللد والرجم

 : أما أهل القول األول
رجم اليهودي  كما يف الصحيح  ورجـم مـاعزاً، كمـا الصـحيح  أيضـاً، ورجـم اجلهنيـة   ن الن  بب: فاستدلوا

، فهـذه األحاديـث كلهـا لـيس (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فـإن اعترفـت فرجمهـا : )  كما مسلم، وقال
 .فيها اجللد

 .جيلده وقد صح عن عمر بن اخلطاب، كما يف مصنف ابن أيب شيبه أنه رجم رجبً ومل
 :وأما أهل القول الثاين
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 ".الثيب بالثيب جلد مائة والرجم: "حبديث عبادة املتقدم وفيه: فاستدلوا
وصّح هذا من فعل علي بن أيب طالب كما يف مسند أ د، أنه جلـد شـراحة اهلمدانيـة يـوم اخلمـيس ورمجهـا يـوم 

 ".جلدهتا بكتاب اهلل ورمجتها بسنة رسول اهلل: "اجلمعة وقال
 .ألن ذلك هو آخر األمر من رسول اهلل : صحيح هو القول األولوال

بعــد احلكــم  احلــديث، ظــاهر يف أنــه أول حــديث للنــ    (  خــذوا عنــي خــذوا عنــي: ) ألن حــديث عبــادة 
إلــى .. والالتــي يــأتين الفاحشــ  مــن نســائفم فاستشــهدوا علــيهن أربعــ  مــنفم  : الســابق، فقــد قــال تعــاىل

بعد فسخ احلكـم األول، مث إن النـ   ، فهذا هو أول حديث عن الن     لهن سبيال  أو يجعل اهلل : قوله
 مل جيلد. 

وهذا يدل عليه الن ر أيضاً، فإن القتل يبيت على ما دونه من ذلك مث إن ترك عقوبة خطب أوىل من فعلها خطـًب، 
قـــيم عليـــه هـــذه العقوبـــة ونكـــون فكوننـــا نـــرتك عقابـــه علـــى وجـــه اخلطـــب فنكـــون معـــذورين يف ذلـــك، أوىل مـــن أن ن

 .مطئ  يف ذلك
من وطئ امرأته المسلم  أو الذمي  في نفاح صحيح وهما بال ان عاقالن : والمحصن: ] قال رحمه اهلل 

 [حران 
 .هذا هو احملصن

 .أي يف قـُُبل، وأما إذا كان يف دبر أو مباشرًة فب يقام عليه الرجم" من وطئ"
 .ال يثوبه إال بعد وطئ يف فرج وهذا باتفا  العلماءو (  الثيب بالثيب: ) لقوله 

 .ال سريّته، فإذا وطئ أمته فهذا ليس مبصحن وهذا باتفا  العلماء" امرأته"
 .والفار  ظاهر ب  الزوجة والسريّة من حيث اإلحصان 
 .دي حد الرجم على اليهو  سواء كانت امرأته مسلمة أو ذمية وقد أقام الن ": املسلمة أو الذمية" 
 .تقدم تعريف النكاح الصحيح": ويف نكاح صحيح" 

أو فاسداً كنكاح بب ويل ملن يعتقد فساده فإنه ال يثبت بـه اإلحصـان " كنكاح املعتدة"فإذا كان نكاحاً باطًب، 
 .ومها بالغان عاقبن حران فهذه شروط اإلحصان

 .أن يطبها يف قـُبُلها :الشرط األول
 .أة لهأن تكون امر : الشرط الثاني
 .أن يكون النكاح صحيحاً  :الشرط الثالث
 .أن يكونا بالغ : الشرط الرابع
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 .أن يكونا عاقل : الشرط ال امس
 .أن يكونا حرين: الشرط السادأ
 .ذكـره : الشرط السابع

 [.فإن اختل  شرط منها في أحدهما فال إحصان لواحد منهما ] : بقـوله رحمه اهلل 
أن يكون الزوجان كذلك، فـإذا كانـت امرأتـه صـبية أو غـري عاقلـة، أو أمـًة فـب يقـام  فهذا هو الشرط الساب  وهو

 .عليه احلد وإن كان هو حراً، هذا هو مذهب مجهور العلماء
 .بل الن ر إليه هو، فإن كان هو حراً بالغاً عاقبً فإن احلد يقام عليه: وقال الشافعي يف أحد قوليه

ئم علـى أن مـن كانـت  تـه سـرّية فـإن احلـد ال يقـام عليـه وذلـك لعـدم كمـال واألوىل أصح وذلك ألن اإلمجـاع قـا
 .الوطء فكذلك إذا كانت صبية أو جمنونة، فكذلك لعدم كمال الوطء

 [.وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائ  جلدة وغرب عاما  ولو امرأة : ] قال رحمه اهلل 
الزاني  والزاني فاجلدوا كـل واحـٍد منهمـا مائـ   : ه تعـاىلفإذا    احلر غري احملصن فإنه جيلد مائة جلدة، لقول

 . جلدة 
 (.والبفر بالبفر خلد مائ  ونفي سن  : ) ويف مسلم من حديث عبادة وفيه

ألقضـين : ) قـال وفيـه أن النـ  " على ابنك جلد مائة وتغريب عام: "وقال يف الصحيح  يف قصة العسيف
مل يقض باجللد يف الثيب بل قضى بالرجم وهذا راجـ  إىل املسـبلة السـابقة وم  ذلك فإنه (  بينفما بفتاب اهلل

 "وهي هل جيم  م  الرجم اجللد
 .إذن جيلد مائة ويغرب عـاماً 

(  جلـد وغـر ب وأن أبـا بفـر جلـد وغـر ب وأن عمـر جلـد وغــر ب: ) ويف الرتمـذي عـن ابـن عمـر، أن النـ 
 .واحلديث صحيح كما يف الرتمذي

يســألونك عــن  : لقولــه تعــالىســنة هجريــة، ألن احلســاب يف اإلســبم يكــون بالســنة اهلبليــة فيغــرب عامــاً أي 
 . األهل  قل هي مواقيت للناأ 

 .ويغرب عاماً عن بلده مسافة قصر، وذلك ألن ما دون مسافة القصر يف حكم احلضر
 .والغريب إن    يغرب إىل بلد أخرى سوى بلده الد أتى منها ملعي العقوبة

وهـذا عـام (  البفـر بـالبفر جلـد مائـ  ونفـي سـن : ) قال فاملرأة تغرب لعموم احلديث فإن الن ": لو امرأةو "
 .يف الذكر واألنثى
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وعليها أجرته، فإن تعذرت عليها األجرة : لكن املرأة يف املشهور يف املذهب، جيب أن يكون معها حمرم هلا قالوا 
 .فمن بيت املال

نــه لــيس عليهــا األجــرة كمــا أنــه لــيس عليهــا أجــرة اجلالــد وغــري ذلــك، ألن هــذه إقامــة حــد وذكــر املوفــق احتمــاالً أ
والواجب عليهـا أن تستسـلم حلكـم اهلل تعـاىل يف إقامـة احلـد عليهـا ولـيس عليهـا أجـرة ذلـك، وهـذا أظهـر وأنـه ال 

 .جيب عليها أن تدف  أجرة حملرمها
 .رم اعتذر عن ذلكفإن تعذر احملرم، إما ألنه ال حمرم هلا أو ألن احمل

 .فإهنا تغرب يف املذهب ولو وحدها، وهذا ضعيف
وهـو اختيـار املوفـق وابـن القـيم أهنـا ال تغـرب إال مبحـرم وذلـك ملـا يرتتـب علـى : فإن القول الثـاين يف املسـبلة: ولذا

 .ذلك من الفتنة وتعرضها للفساد فكوهنا تغرب هذا يسهل عليها العودة إىل الفاحشة
 (.وين ر)س حينئذ م  األمن ففيه قوة واهلل أعلم فإن قيل باحلب

 [.والرقيق خمسين جلدة : ] قال رحمه اهلل 
 . فإن أتين بفاحش  فعليهن نصف ما على المحصنات من العـذاب  : لقوله تعاىل

 .وهذا يف اإلماء ويقاا عليهن العبيد
جم علـى غـري احلـر بـل يقـام علـيهم اجللـد ، وذلك ألن الرجم ال يتنّصـف فـب يقـام حـد الـر  م على الرقيقجال ر  و

 .فيجلد مخس  جلدة سواء كان عبداً أو أمةً 
 [.وال ي ـرب  : ] قال رحمه اهلل 

ملــا يف ذلــك مــن اإلضــرار بالســيد، فــب تغريــب يف العبــد وال اإلمــاء، ملــا يف ذلــك مــن الضــرر بالســيد فــإن يف ذلــك 
 .تفويتاً ملصلحة السيد فيه

 [.لـوطي كزان  وحـد: ] قال رحمه اهلل 
 .هو من أتى رجبً يف دبره أو امرأًة أجنبيًة عنه يف دبرها: اللوطي

 .فحد اللوطي كحد الزاين، فإن كان حمصناً رجم حن ميوت، وإن كان غري حمصن فإنه جيلد مائة جلدة
 .هذا هو املشهور يف مذهب أ د

لرجــل فهمــا زانيــانا وإذا أتــت المــرأة المــرأة إذا أتــى الرجــل ا: ) قــال مبــا روى البيهقــي أن النــ : واســتدلوا
 (. فهما زانيتان

 .لكن احلديث ضعيف فهو من حديث بشر بن املفّضل البجلي وهو جمهول
 .والقول الثاين يف املسبلة وهو مذهب املالكية والشافعية وروايته عن اإلمام أ د
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 .ليس مبحصن أن من فعل مثل فعل قوم لوط فإنه يقتل مطلقاً ال ين ر هل حمصن أم
 .واستدلوا بالسنة واإلمجاع

مـن وجـدتموه يعمـل عمـل قـوم لـوط : ) قـال مـن حـديث ابـن عبـاا  فما روى اخلمسة أن الن : أما السنة
 (. فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وقع على بهيم  فاقتلوه واقتلوا البهيم 

هو إمجاع الصحابة رضي اهلل عـنهم، : قالواف: واحلديث يف شقه األول حديث صحيح، وله شواهد وأما اإلمجاع
يــرجم : حيــر ، ومــنهم مــن قــال: فقــد أمجــ  الصــحابة علــى ذلــك لكــنهم اختلفــوا يف كيفيــة القتــل فمــنهم مــن قــال

 .يقتل بالسيف: ومنهم من قال
 .وقد حكى اإلمجاع شيخ اإلسبم ابن تيمية وغريه ورواه اآلجري يف  رمي اللواط، وغريه

 .راجح يف املسبلة، واختاره شيخ اإلسبم وتلميذه ابن القيموهذا هو القول ال
 فالصحيح أنه يقتل مطلقاً وهل حيرف أم يرجم أم يقتل بالسيف؟

 .أقوى هذه األقوال الثبثة، فيما ي هر يل أنه يرجم
 .يرجم: وقد صح ذلك عن ابن عباا، أنه قال يف البكر يوجد على اللوطية قال

 .سورة احلجر أمطرنا عليهم حجارة من سجيل و  : ويشهد له قوله سبحانه
إن ذلـك راجـ  إىل اجتهـاد اإلمـام فيفعـل مـا يـرى أنـه أردع سـواء قـتبً بالسـيف أو رمجـاً : على أنه يقوى أن يقال

 .أو إحراقاً وإن كان أقواها، فيما ي هر هو قول ابن عباا ويشهد له القرآن
 :مسـألـ 

 من أتى ايمة فمـا حكمـه ؟
 .لماء على أنه يعزر وال يقتلمجهور الع

 .أن حده كحد اللوطي والصحيح هو األول: وقال القاضي من احلنابلة
وأما احلديث املتقدم يف شقه الثاين فهو حديث منكر كما قال ذلك اإلمام أ د وقال ذلـك أبـو داود والرتمـذي 

 .والطحاوي وغريهم
وسـبب اإلنكـار " لـه منـاكري عنـه: "هـذا منـه، قـالوقد قال البخاري يف حديث عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة و 
 ".ال حد عليه"أنه ثبت عند أيب داود بإسناد جيد أنه سئل عن ذلك فقال 

 
 [وال يجب الحد إال بثالث  شروط : ] قال رحمه اهلل 

 .ت ييب حشفته األصلي  كلها: أحدها



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دودحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

  الحمد حفةة هللا حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

 

15 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 .فهي ما يرب  بعد اخلتان من احلشفة
 .فليست من خنثى مشكل: األصلية

 [في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما  محضا  ] : ال رحمه اهلل  ق
 .ال شبهة فيه

 .وكذلك أن يكون ذلك يف حية ال يف ميته، يف املشهور يف املذهب
 .ألن امليتة ال تشتهي وتتغري منها الطباع فب حيتاج إىل الزجر عنها بـحد الزنا: قالوا

 .وال يرجم بل فيه التعزيرفمن أتى ميتته يف فرجها فإنه ال جيلد 
وهــو قــول يف املــذهب وهــو مــذهب األو اعــي أنــه يــرجم إن كــان حمصــناً، وإن مل يكــن : والقــول الثــاين يف املســبلة

 .حمصناً فإنه جيلد وذلك ألنه فرج آدمية
بـاع وكونه ال يشتهي أو تنفر الطباع منه هـذا لـيس مـؤثر بـدليل أن اللـوطي يقتـل وإن كـان ذلـك ممـا تنفـر عنـه الط

 .السليمة فهو شذوذ وال شك، وم  ذلك فإنه أقبح من الزنا وعقوبته أشد
 .فما ذهب إليه احلنابلة يف أحد القول  وهو قول األو اعي أقوى واهلل أعلم

 [انتفاإ الشبه ا فال يـحد بوطإ أم  له فيها شرك : الثاني: ] قال رحمه اهلل 
 .ا أن يطبها لكن إن وطئها فب يقام عليه احلد لوجود الشبهةفلو أن رجبً يشرتك وآخر يف أمًة فليس ألحدمه

 [أو لـولده : ] قال رحمه اهلل 
 (.أنت ومالك ألبيك : ) فإذا وطئ أمًة لولده فإنه ال يقام عليه احلد لوجود شبهة امللك لقول الن 

 .ألنه ال شبهة حينئذ، ومل يقل، لزوجته ألنه ال شبهة حينئذ" لوالده"ومل يقل 
لذي يـدل علـى انتفـاء احلـد بالشـبهة إمجـاع أهـل العلـم، فقـد أمجـ  أهـل العلـم علـى أن احلـدود تـدرأ بالشـبهات  وا

إدرؤا الجلــد والقتــل مــن المســلمين ) : قــال  كمــا حكــى ذلــك ابــن املنــذر وأمــا مــا روى الرتمــذي أن النــ 
 .ديثفاحلديث ضعيف جداً فيه يزيد بن  يادة الدمشقي وهو مرتوك احل(  بالشبهات

: " لكـن صـح ذلـك عـن ابـن مسـعود أنـه قـال" ادرؤا احلـدود بالشـبهات: " وعن علي يف البيهقي بإسناد ضعيف
 .رواه البيهقي بإسناد صحيح وقد أمج  أهل العلم على هذا" ادرؤا اجللد والقتل من املسلم  ما استطعتم 

ك احتمال قوي يقوي أن يكون شبهة فيمنـ  لكن االحتماالت البعيدة جداً غري معتربة، بل املعترب أن يكون هنا
 .احلد الثابت

 [. أو وطئ امرأة ظنها زوجته : ] قال رحمه اهلل 
 فقد ينادي األعمى امرأته فتبتيه أخرى فيطؤها وتكون األخرى متعمدة، وحينئذ يقام 
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 يكون فاعبً أمراً حراماً  عليها احلد وأما هو فب يقام عليه احلد ألنه ظنها  وجته فهو ال ي نها أجنبية وحينئذ ال
 [أو سـريته : ] قال رحمه اهلل 

 .إذا وطئ امرأة ي نها سريته، وليست كذلك فب يقام عليه احلد
 [.أو في نفاح باطل اعتقد صحته: ] قال رحمه اهلل 

ام كبن يطئ معتدًة فهذا نكاح باطل باتفا  العلماء لكنه اعتقـد صـحته أي جـاهًب، وأمكـن اجلهـل، فإنـه ال يقـ
 .عليه احلد لوجود الشبهة

 .أما إذا كان ال يعتقد صحته فإنه يقام عليه احلد لعدم الشبهة
 [.م تلف فيه... أو نفاح : ] قال رحمه اهلل 

 .كالنكاح بب ويل: النكاح املختلف فيه
قــد بطبنــه فــإذا نكــح امــرأة بــب ويل فهــل يقــام عليــه احلــد؟ فاملشــهور يف املــذهب أنــه ال يقــام عليــه احلــد وإن اعت

 (أو نكاح باطل اعتقد صحته)وذلك لوجود الشبهة، لذلك أطلق هنا وقيد يف املسبلة السابقة 
 .أنه يقام عليه احلد وهو الصحيح، وذلك ألنه ال شبهة له يف ذلك: وعن اإلمام أ د

ه أنـه نكـاح باطـل وهذا نكاح باطل يف احلقيقة، وكونه يكون متلفاً منه هذا ليس مبؤثر يف حقيقة األمر، فحقيقتـ
 .وإمنا مسي فاسداً الختبف أهل العلم فيه

 .من نكح نكاحاً فاسداً، وهو يعلم فساده، فالصحيح أنه يـحد وهو رواية عن اإلمام أ د: إذن
 [أو ملك م تلف فيه : ] قال رحمه اهلل 

عليـه احلـد ولـو كـان ذلـك  بي  الفضويل متلف فيه، فـإذا اشـرتى لـه أمـًة علـى بيـ  الفضـويل فنكحهـا فإنـه ال يقـام
 .قيل اإلجا ة وذلك ألن بي  الفضويل متلف فيه، فب يقام عليه احلد للشبهة

 .وهذه كاملسبلة السابقة
 .فإن كان يعتقد بطبن هذا البي  وإنه ال يصح فالصحيح أنه يقام عليه احلد ألنه ال شبهة له

 
 [.أو أكرهت المرأة على الزنا : ] قال رحمه اهلل 

إن اهلل تجاوز لي عن أمتي ال طأ  : )أكرهت املرأة على الزنا فب يقام عليها احلد باتفا  العلماء لقولهفإذا 
 ( . والنسيان وما استفرهوا عليه

 .وليخرج من ذلك الرجل، فإن الرجل لو أكره على الزنا فإنه يقام عليه احلد يف املذهب" املرأة: " وقال هنا
 .شر ذكره وهو مكره، بل ال ميكن أن ينتشر إال أنه متارألنه ال ميكن أن ينت: قالوا
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لكن هذا ضـعيف، ألنـه قـد يكـون مكرهـاً، ومـ  ذلـك ينتشـر ذكـره إمـا لقـوة شـهوة، أو غـري ذلـك وال دخـل هلـذا 
 .اذا

لذا فالصحيح، وهو مذهب الشافعية، أن الرجل إذا أكره على الزنا فب يقام علي احلـد وهـو اختيـار الشـيخ عبـد 
 .ن السعديالر 

 : مسـألـ 
 إذا زنى بذات محرما كأن يزني بأمه أو بأخته أو غيرهما من محارمه فما الحفم؟

 .على أنه يرجم إن كان حمصناً، وجيلد إن مل يكن حمصناً أي كغريه: اجلمهور
 .بالعمـومات: واستدلوا

م وتلميــذه ابــن القــيم أنــه يقتــل وهــو روايــة عــن اإلمــام أ ــد وهــو اختيــار شــيخ اإلســب: والقــول الثــاين يف املســبلة
 .مطلقاً 

 :واستدلوا
بعثنـي : لقينـي عمـي ومعـه رايـ  فسـألته فقـال: ) مبا ثبـت يف سـنن الرتمـذي والنسـائي عـن الـرباء بـن عـا ب قـال

 ( . إلى رجٍل نفح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله رسول اهلل 
 .ماجه واحلديثان صحيحانوله شاهد من حديث معاوية بن قرة يف سنن ابن 

 .وعلى ذلك فالراجح هو القول الثاين
وال شــك أن الفــار  ظــاهر بــ  الزنــا بغــري ذات احملــرم وبــذات احملــرم، فــإن ذات احملــرم تعافهــا النفــوا وال يشــتهيها 

 .الطباع فهي أشبه ما تكون بوطء الدبر الذي تقدم أن الراجح قتل فاعله
 .رمه وحف ها وهذا قد قام  بف ذلكانة ذات حميمث إن الواجب عليه ص

 [ثبوت الزنا : الثالث: ] قال رحمه اهلل 
 .هذا هو الشرط الثالث من شروط إقامة حد الزنا

 
 [أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس: أحدهما -:وال يثبت إال بأحد أمرين: ] قال رحمه اهلل 

سـواء كـان ذلـك يف جملـس واحـد للقاضـي، أو بقـول هـذا فيقـول ذلـك أربـ  مـرات "  نيـت: "أي يقر بالزنا فيقول
 .يف جمالس مبعي يقوهلا مرة يف اليوم األول ومرة يف اليوم الثاين مث يف اليوم الثالث مث يف اليوم الراب 

 .فببد إلقامة احلد عليه من أن يقر على نفسه أرب  مرات
 .هذا هو املشهور يف مذهب اإلمام أ د
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الصـــحيح  يف قصـــة مـــاعز، مـــن حـــديث أيب هريـــرة وفيـــه، فلمـــا شـــهد علـــى نفســـه أربـــ  واســـتدلوا مبـــا ثبـــت يف 
اذهبــوا بــه : نعــم، قــال: فهــل أحصــنت؟، قــال: ال، قــال: قــال" أبــك جنــون؟: "فقــال شــهادات دعــاه النــ  

 .فقد توقف يف احلد حن متت هذه الشهادات األرب " فارمجوه
 .و مرًة واحدة يقام عليه احلدبل مبجرد إقراره ول: وقال املالكية والشافعية

 ( .واغد  يا أنس  إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها: ) مبا ثبت يف الصحيح  من قول الن : واستدلوا
 .فبطلق الن : قالوا

 .الراجح هو القول األول
 .هذا احلديث مطلق، واحلديث األول مقيد: أن يقال: واجلواب عما استدل به أهل القول الثاين

 [.ويصرح بذكر حقيق  الوطإ: ] ال رحمه اهلل ق
 .فيصرح بذكر حقيقة اجلماع، ببن يصرح أنه قد وطئ املرأة وأدخل ذكره يف فرجها صراحة

فقــال ال حــن ذكــر لــه (  لعلــك قب لــت وغمــزتا ون ــرت: ) ملــاعز يف صــحيح البخــاري  ولــذا قــال النــ  
 (الجماع ال يفنى : )  الن 

 [. ال ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد و : ] قال رحمه اهلل 
قال ذلك أثناء إقامة احلد فإنـه يقبـل رجوعـه مـا مل  رجعت قبل أن يقام عليه احلد فإنه يقبل رجوعه أو: فإذا قال

دليـل ذلـك مـا ثبـت يف سـنن أيب داود وغـريه يف قصـة مـاعز وأنـه جـزع ملـا  يتم عليه احلد، أي ما مل يرجم فيموت
 .(لعله أن يتوب فيتوب اهلل عليه  هال تركتموه: ) فهرب فقتلوه فقال الن  وجد مّس احلجارة

 .وهذا إمنا هو يف اإلقرار أي عندما يقر على نفسه وأما إذا ثبت الزنا عليه بالبينة فإنه ال يقبل رجوعه
شـهادتهم  أن يشهد عليه في مجلس واحٍد بزنا واحد يصفونه أربع  مـمن تقبل: الثاني] : قال رحمه اهلل  

 [.فيها سواإ أتوا الحاكم جمل   أو متفرقين
 .هذا هو الطريق الثاين لثبوت الزنا 

مبعــي أهنــم خيــربوا أهنــم رأوا الــذكر يف الفــرج كــاملرود يف : أن يشــهد عليــه يف جملــس واحــد بزنــا واحــد يصــفونه أربعــة
 .املكحلة وكالرشا يف البئر أي صريح اجلماع

 .وهم الرجال األحرار البالغون ما مل يكن بينهم مان ، فمن ذلك العمي والزوجية: " ممن تقبل شهادهتم فيه "
 .أما العمى ف اهر أنه مان  ألن ذلك حيتاج إىل البصر

فـب : وأما الزوجية فألن الزوج إذا شهد على امرأته بذلك وكان من مجلة الشهود فهذا إقرار منه بعداوته هلـا قـالوا
 .تقبل شهادته
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يـا رسـول اهلل إن وجـدت علـى امــرأيت : "أن ســعد بـن عبـادة قـال: مـا ثبـت يف صـحيح مسـلم: ويـدل علـى ذلـك 
 ".رجبً أمهله حن آيت ببربعة شهداء

 .فهو ليس بشاهد وال يصح أن يكون شاهداً " أأمهله حن آيت بثبثة شهداء: " فلم يقل
 .الزوج ال تقبل شهادته على امرأته بذلك: إذن

 .م ما يدل على كذام فإن شهادهتم ال تقبلإذا كان يف شهادهت: وكذلك
 .وكان يف شهادهتم ما يدل على أنه ليس بزنا واحد بل  نا متعددة

 .كبن يشهد اثنان على أنه  نا اذه املرأة يف مكانه ويشهد اآلخران أنه  نا اا مبكان آخر
 .ملساء فهنا الزنا متلفأو يشهد اثنان أنه يف الصباح قد  نا اا، ويشهد اآلخران أنه  نا اا يف ا

إن فبنـاً قـد : أتـى الشـهداء فقـالوا: فببـد أن يكـون اجمللـس واحـداً أي جملـس احلـاكم مبعـي: "يف جملس واحد  "
 .وطئ فبنة ويصفوا ذلك يف جملس القاضي وهم أربعة وتوفرت فيهم الشروط حينئذ تقبل شهادهتم

 .جملس يف الضحى ويبيت اثنان يف جملسه يف املساء أما لو كانوا يف أكثر من جملس كبن يبيت اثنان يف
 .أو يبيت ثبثة يف جملسه اليوم ويبيت واحد يف جملسه من الغد فب تقبل شهادهتم وحيدون حد القذف

 ".أن عمر حّد أبا بكرة ونافعاً وشبل من معبد ملا شهدوا على املغرية بالزنا: ما ثبت يف البيهقي: "ودليل ذلك
 .ن يبتوا بشاهد راب ، هذا من األثرومل يرتبظ ام ح

وأما من الن ـر فهـو أن أهـل العلـم قـد أمجعـوا علـى أن الثبثـة إذا شـهدوا فحـدوا حـد القـذف مث أتـى شـاهد رابـ  
 .بعد ذلك فب تقبل شهادته

 .فكذلك إذا شهد ثبثة مث شهد آخر يف جملس آخر وإن مل حُيد هؤالء فاحلكم واحد
 فإذا لم يأتوا بأربع  شهداإ : بقوله تعاىل: ط أن يكون يف جملس واحد واستدلوابل ال يشرت : وقال الشافعية

. 
أن يقـال وهـذه : وهذا مطلق سواء كان يف جملس أو جملس  أو أكثر واجلـواب عـن االسـتدالل بــهذه اآليـة: قالوا

 .اآلية مطلقة وقيدها فعل عمر رضي اهلل عنه
 .هو مرّجح يف علم األصولوالصحايب قوله يقّيد إطب  النصوص كما 

 ما هو مدى االنت ار؟: مث يقال
هل ننت ر إبداً فحينئذ يفوت علينا إقامة حد القذف وإذا كان له أمد، فما هو األمـد؟، وأصـح مـا يكـون األمـد 

 .هو اجمللس نفسه
 .وال شك أن الشارع قد اعترب اجمللس كما اعتربه يف خيار البي 
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 .هتم يف جملس واحدفالصحيح أن البّد أن تكون شهاد
 .واملراد باجمللس الواحد أي جملس القاضي، سواء كان إتياهنم مجلة أو متفرق 

القاضي جيلس من الساعة الثامنة إىل الساعة الثانية عشر فـبتى بعضـهم يف أول النهـار وبعضـهم يف آخـر : فمثبً 
 .(أتوا الحاكم جمل  أو متفرقين  سواإ) : اجمللس أي قبل الساعة الثانية عشرة، فاجمللس واحد ولذا قال 

 [وإذا حـملت امرأة ال زوج لها وال سيد لم تحد بمجرد ذلك ] : قال رحمه اهلل 
 .إذا  لت امرأة وال  وج هلا وال سيد يطؤها فإهنا ال  د مبجرد ذلك

 .رأ بالشبهاتإلحتمال للشبهة فيحتمل أهنا مكرهه أو أنـها وطئت وهي نائمة أو حنو ذلك، واحلدود تد: قالوا
 .أن احلد يقام: وهو رواية عن اإلمام أ د واختيار شيخ اإلسبم وتلميذه ابن القيم: والقول الثاين يف املسبلة

بحـل " أو كـان احلبـل أو االعـرتاف: "مبا تقدم من قول عمر، الذي قاله يف حمضر من الصـحابة ومنـه: واستدلوا واحلح
 .هو احلمل

 .الصحابة وال يعلم له مالف فهذا قول صاحب قاله مبحضر من
وهذا القول  مث إن هذه اإلمارة وهي ظهور احلمل فيها أظهر من كونه يبيت ببربعة شهداء فيشهدون عليها بالزنا

 .هو الراجح
 .إن ذلك شبهة: فبما قوهلم

 .فإنه ال ين ر إىل االحتماالت البعيدة وإال مل يقم حد واألصل هنا عدم ذلك
أكرهت وكانت القرينة ظاهرة يف ذلك، كبن تكون مصابة حبراجات وحنو ذلك مبا يـدل  لو ادعت أهنا قد: لكن

على أهنا قد اغتصبت مث يكون فيها  ل وتدعي أهنا قد اغتصبت بـدليل هـذه اجلراحـات فحينئـذ يقبـل قوهلـا أو 
 .أقامت بينه على ذلك

 :مسـألـ 
هدت القاببت من النسـاء الثقـات أن املـرأة بكـر، إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وتوفرت الشروط فيهم لكن ش

 فما احلكم؟
 .أن املرأة ال  د، ألن بكارهتا الد تثبت اذه البينة متن  من الزنا: اجلواب

 .وال يقام حد القذف على الشهود ألن الشروط متوفرة فيهم وال جيزم بكذام
 بـاب حـد القـذف 

لــواط أمــا لــو رمــاه مبــا ال يوجــب احلــد كــبن يرميــه بقبلــة امــرأة أو  هــو الرمــي مبــا يوجــب احلــد مــن  نــا أو: القــذف
 .مباشرهتا أو حنو ذلك فليس قذفاً وال يوجب حد القذف بل يوجب التعزير
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 [إذا قذف المفلف : ] قال رحمه اهلل  
، أمـا تقدم اشرتاط التكليف يف مسائل احلدود فلو قذف الص  أو اجملنـون فـب حيـد كـذلك البـد أن يكـون متـاراً 

 .لو كان مكرهاً على القذف فب حيد أيضاً 
 [محصنـا  : ] قال رحمه اهلل 

 .فإذا قذف املكلف، ولو كان ذلك بإشارة تدل على القذف كما يق  من أخرا أو حنوه 
 .ولو كان هذا احملصن جمبوباً أو كانت املرأة رتقاء فاحلكم واحد -:" حمصناً  "

 وهو جمبوب؟ كيف يق  ذلك وهي رتقاء أو: فإن قيل
نعم، الزنا غري صحيح، لكن ما يدري الناا أن املرأة رتقاء أو أن الرجل حمبوب، وحينئذ يلحقه العار  :فاجلواب
 .بذلك

 [جلد ثمانين جلدةا إن كان حرا   : ]قال رحمه اهلل 
 .  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع  شهداإ فاجلدوهم ثمانين جلدة : لقول تعاىل

 [وإن كان عبدا  أربعين : ] ال رحمه اهلل ق
لقـد أدركـت أبـا : " ودليلة ما روى ابن أيب شيبه وعبد الر ا  يف مصنعيهما عن عبد اهلل ابـن عـامر بـن ربيعـة قـال
 ".بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم ومن بعدهم وكانوا ال جيلدون اململوك للقذف إال أربع 

 
 [. ه بحسابهوالمعتق بعض: ] قال رحمه اهلل 

 .فإذا بعضه حر وبعضه عبد، فإنه جيلد حبسابه، فإذا كان مثبً نصفة حراً نصفة عبداً، فإنه جيلد ست  جلدة
 [. وقذف غير المحصن يوجب التعزير : ] قال رحمه اهلل 

 .منقصةفقد كان يقذف ذمياً أو مستبمناً بالزنا، أو أن يقذف جمنوناً أو غري ذلك، فإنه جيب التعزير ألهنا 
 [. وهو حق للمقـذوف: ] قال رحمه اهلل 

 .هو حق للمقذوف، ولذا يسقط بعقوه، وال يستوف بدون طلبه: هذا هو مذهب اجلمهور قالوا
 ".ويسقط حد القذف بالعفو وال يستويف بدون الطلب: " لـذا قال بعد ذلك يف آخر الباب

هـو أي : القيـاا علـى اجلنايـة علـى الـنفس، قـالواب: واسـتدلوا،  فهذا مرتب علـى أنـه حـق ليدمـي وهـو املقـذوف
 .جناية على العرض فبشبه اجلناية على النفس -القذف 

واجلنايــة علــى الــنفس حــق ليدمــي يســقط بــالعفو وال يســتوا بــدون الطلــب وهنــا كــذلك فالقــذف جنايــة علــى 
 .اآلدمي يف عرضه
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، وهو ظاهر القرآن والسنة هو القول الراجح وهذاوقال األحناف وهو رواية عن اإلمام أ د هو حق هلل تعاىل 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يـأتوا بأربعـ  شـهداإ فاجلـدوهم ثمـانين  : أن اهلل تعاىل قال : ودليل ذلك

 .  جلدة
 .ومل يشرتط اهلل تعاىل رضا املقذوف وال طلبه

علـى  نزل عذرف صعد النبي لما : ) وأما السنة فما روى أ د واألربعة واحلديث حسن عن عائشة قالـت 
 ( . المنبر فذكر ذلك وتال القرآنا فلما نزل أمر رجلين وامرأة فضربوا الحد

 .أوقف احلد على طلب عائشة وال على رضاها وليس فيه أن الن  
إن احلـد اـان  : وأما من الن ر، فهو أن يقـال ويصـح أن يكـون رداً علـى دليـل أهـل القـول األول، وهـو أن يقـال

دة وهــو غــري مماثــل للجــاين، فــإن اجلنايــة اعتــداء باللســان علــى العــرض وأمــا احلــد فإنــه جلــد أي اعتــداء علــى جلــ
البــدن بالضــرب فلــم يكــن هنــاك مماثلــة ففــار  هــذا عقوبــة القاتــل، فــإن القاتــل يقتــل حيــث قتــل، والقــاط  يقطــ  

رب اـان  جلـدة، فلـم يكـن حيث قط ، واجلـارح جيـرح حيـث جـرح، وأمـا هنـا فإنـه قـد اعتـدى علـى العـرض وضـ
 .هناك مماثلة ب  احلد، وهي اجللد هنا، وب  اجلناية  بف اجلناية على النفس

 .وهذا يصح أن يكون رداً على القياا املتقدم، فيقال هذا قياا م  الفار 
ن جيــرح ألن اجلنايــة علــى الــنفس عقوبتهــا أن يقتــل الــنفس، وإن كــان قطعــاً أن يقطــ  الطــرف، وإن كــان جرحــاً أ

 .البدن
 .وأما هنا فب مماثلة، فإنه اعتدى بلسانه على عرض أخيه فضرب اان  جلدة

 :فالصحيح ما ذهب إليه أهل القول الثاين
فــب حيتــاج إىل طلــب مــن املقــذوف وال يكــون العفــو إال قبــل أن يرفــ  ذلــك إىل احلــاكم، فللمقــذوف أال : وعليــه

 .ر إىل احلاكم فإنه يقام عليه احلد وال ين ر إىل عفو املقذوفيرف  ذلك إىل احلاكم، وأما إذا وصل األم
 [. الحر : والمحصن هنا: ] قال رحمه اهلل 

وقذف غري احملصن يوجب :    ) وعليه فلو قذف عبداً فب يقام عليه احلد، لكن يعزر كما تقدم يف قول املؤلف
 (.التعزير 

 .نات هن احلرائر املسلماتواحملص  والذين يرمون المحصنات : وقد قال تعاىل
وال شك أن العبد ليس كاحلر، وقد فر  اهلل بينهما بالشرع كما يف غري ما آية من كتاب اهلل الكـرمي، فلـيس هـذا  

 .كهذا
 .وإمنا يستوون يف أحكام اآلخرة يف الثواب واجلزاء، ويف التكاليف الشرعية
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 .ف من شروط احملصن هو مذهب عامة أهل العلموهذا أي اشرتاط احلرية يف اإلحصان كذلك ما سيذكره املؤل
 [المسـلم : ] قال رحمه اهلل 

 .فلو قذف ذمياً فب يقام عليه احلد، لكن يعزر
 [العـاقـل : ] قال رحمه اهلل 

 .فلو قذف جمنوناً فب يقام عليه احلد لكن يعزر
 [العفيف : ] قال رحمه اهلل 

وإن كــان قــد يقــ  منــه الزنــا يف البــاطن لكنــه ال يعــرف " بالزنــا أي"أي يف ال ــاهر، الــذي لــيس مشــهوراً بــالفجور 
 .بالزنا، أما إذا كان الفجور ظاهراً فيه فب

 [الملتزم : ] قال رحمه اهلل 
 وهو املقن  : هذه العبارة مشكله وليست يف األصل 
 .وإمنا ذكرها املؤلف تبعاً لبعض احلنابلة

لــذمي أمــا املســلم فاإلشــكال، أنــه قــد ذكــر قبــل ذلــك مــن قولــه وهــي مشــكلة ألن امللتــزم يــدخل فيهــا املســلم وا
 .ألن ظاهر قوله مسلم أن غري املسلم ليس كذلك " املسلم" وأما الذمي فإن ذكرها ينايف قوله  " املسلم"

 .ولذا فهذه العبارة ليست بصحيحة
 [الذف يجامع مثله : ] قال رحمه اهلل 

 .من الذكور والد جيام  مثلها بنت تس  أي من اإلناث ويف املذهب أن الذي جيام  مثله ابن عشر أي
وتقدم أن الراجح أن الذي جيام  مثله ليس له سن حمـددة وعليـه فلـو قـذف مـن ال جيـام  مثلـه مـن حيـث السـن 

 .فإنه ال حُيد
 .وال يلحقه عاٌر بذلك ألن الكذب معلوم فلم حيتج إىل حد  يعلم به الكذب

 [لوغه وال يشترط ب: ] قال رحمه اهلل 
ألن الص  إذا قذف بالزنا، وهو جيام  مثله لكنه ص ، أو قذفت البنت بالزنا وهي ممن جيام  مثلها وهي صبية 

 .مل تبلغ فإهنما حيلقهما العار إذا كربا فيحتاج إىل احلد ليعلم كذب القاذف
 .وهذا هو مذهب احلنابلة ومذهب مالك
 .رتط أن يكون بالغاً يش: وقال الشافعية وهو رواية عن اإلمام أ د

. ألن البلوغ هو أحد شرطي التكليف، فكما أنـا نشـرتط أن يكـون عـاقبً فكـذلك نشـرتط أن يكـون بالغـاً : قالوا
 .والصحيح هو األول
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 .والفر  ظاهر ب  غري العاقل وب  العاقل غري البالغ، وميكن أن يكون ذلك من وجه 
لتكليف، وأما غري العاقل فإن أمره ال يؤول إىل التكليـف، فـب يلحقـه أن غري البالغ يؤول أمره إىل ا: الوجه األول

 .العار يف املستقبل
 . بف غري البالغ فإن العار يلحقه يف املستقبل

 .اجملنون عذره عند الناا أكرب ألنه ال عقل له: الوجه الثاين
 .وأما غري البالغ كاملراهق مثبً فإن العذر فيه ضعيف

 [يا زاني يا لوطي ونحوه : وصريح القذف: ] قال رحمه اهلل 
يــا  اين أو يــا لــوطي وحنــوه فإنــه يقــام عليــه احلــد، ولــو قــال أنــا ال أقصــد الزنــا : هــذا صــريح القــذف، فمــن مــا قــال

فــب يقبــل منــه ذلــك ألن هــذا ( العــين تزنــي وزناهــا الن ــر : ) الصــريح بــل أردت  نــا العينــ ، كمــا قــال النــ 
 .صريح يف القذف

 [ونحوه وإن فسره ب ير القذف قبل : .. وكناني : ] مه اهلل قال رح
فلما قيل لـه، إنـك " يا خبيثة : " كناية القذف إن فسرت بغري القذف قبل م  اليم ، فلو أن رجبً قال المرأة

ه فإن حلف على أن ذلك مراده فإن" احلف على ذلك"إمنا أريد أهنا خبيثة األعمال، فيقال : قذفتها بالزنا، قال
 .ال حيد

مث أدعى أنه أراد أهنا ال تعتين بثيابه فيخرج وسخ الثياب فيقبـل منـه ذلـك " نّكست رأا  وجك: "أو قال المرأة
 .لكن حيلف على ذلك

 .وظاهر كبم املؤلف أنه وإن كانت قرائن األحوال تدل على أنه يريد بذلك الزنا أو اللواط
 .لكن هذا ال اهر فيه ضعف

 .ه ابن القيم وابن عقيل من احلنابلة وهو مذهب املالكيةوالصحيح هو ما اختار 
 .إن التعريض وحنوه، إذا كانت قرائن األحوال تدل عليه فهو كالصريح

وذلك ألن عدم القول بذلك يفتح باب رمـي املسـلم  يف أعراضـهم وال تقـام علـيهم احلـدود بـذلك، فيـرتك قـول 
ن من قوله يا خبيثة يف كبمه إال الزنـا وحينئـذ يفـر مـن إقامـة احلـد يا  اين ويقول مثبً يا خبيثة، والناا ال يفهمو 

 ". أن عمر ضرب يف التعريض"ولذا روى عبد الر ا  وغريه ،  وال شك أن الواجب سدُّ هذه الذريعة،  عليه
اجح فإذا كانت هناك قرائن األحوال تدل على أنه يريـد بـذلك الرمـي بالزنـا فـب ين ـر إىل قولـه هـذا هـو القـول الـر 

 .يف هذه املسبلة
 .أي أنك جعلتيه كالثور أي جعلتيه ديوثاً " أو جعلت له قروناً : "وقوله
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 [وإن قذف أهل بلد أو جماع  ال يتصور منهم الزنا عادة عز ر : ] قال رحمه اهلل 
يـه احلـد بالزنا وال يتصـور أن يقـ  مـنهم ذلـك فـب يقـام عل فرماهمفلو أن رجبً أتى إىل مجاعة كثرية ال حصر هلم 

ألن العار ال يلحقهم ألن كذبه معلوم ولكنه يعزر ألهنا معصية، أما لو كانت اجلماعة يتصور مـنهم ذلـك، كـبن 
 .فيقام عليه احلد ألن الزنا يتصور يف حقهم ويلحقهم العار يف ذلك" أنتم  ناة: "يبيت إىل عشرة ويقول

إال حــد واحــد أي فعليــه حــد واحــد ب ــاهر اآليــة وأصــح قــويل العلمــاء، وهــو مــذهب اجلمهــور، أنــه ال يقــام عليــه 
وألنه إذا أقيم عليه حد واحد فإن املقصود حيصل بذلك ألنه يعلم كذبه ويندف  بذلك عنهم مـا تقـدم ذكـره مـن 

 .العار
 [ويسقط حد القذف بالعفوا وال يستوفى بدون الطلب : ] قال رحمه اهلل 

 (.وهو حق للمقذوف: ) تقدم الكبم على هذا يف أول الدرا عند قوله
 :مسـألـ 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع  شهداإ فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم  : قال تعاىل 
 .اآلي  شهادة  أبدا  وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا 

 ا أم إىل اجلملة األخرية؟يرج  إىل اجلمل املتقدمة كله  إال الذين تابوا : فهل االستثناء يف قوله تعاىل
أمــا اجللــد فــب يرجــ  إليــه االســتثناء بإمجــاع العلمــاء، فــإذا تــاب وقــد قــذف فــإن ذلــك ال يســقط عنــه احلــد بإمجــاع 

 .العلماء
 .وأما إذا تاب من ذلك فإن الفسق يزول عنه باتفاقهم فب يكون فاسقاً 

 هل تقبل شهادته أم ال؟: لكن
- :قوالن ألهل العلم

 .ا تقبل لبستثناءفاجلمهور أهن
 .ال تقبل واالستثناء يرج  إىل أقرب مذكور: واألحناف قالوا

 : وهذه ترج  إىل مسبلة أصولية وهي
 هل االستثناء يرج  إىل أقرب مذكور أم إىل ما ذُكر قبله؟

 .والصحيح أنه يرج  إىل ما ذكر قبله كله
 .وعليه فإن االستثناء يرج  إىل ما تقدم كله

 .إىل اجللد لكن اإلمجاع يدل على عدم ذلك ويرج  إىل قبول الشهادة ويرج  إىل الفسقوعلى ذلك فريج  
 .أما اجللد فاإلمجاع على خبف ذلك
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وأما الشهادة فالصحيح أهنا تقبل فيه بعد ذلك وممـا يـدل علـى ذلـك أن الشـهادة تقبـل مـن العـدل وهـذا قـد  ال 
 .عنه اسم الفسق باتفا  العلماء

 بـاب حد المسفر
ال تقربـوا الصـالة وأنـتم سـفارى  :لـذًة ونشوة يغيب معها العقـل فـب يـدري مـا يقـول كمـا قـال تعـاىل: كرالسُ 

 . حتى تعلموا ما تقولون 
 .وهو من كبائر الذنوب والسكر حمرم بالكتاب والسنة وإمجاع أهل العلم

 .أي ما سرتة وغطاه" ما خامر العقل: "كما قال عمر: اخلمر
 [كل شراب أسفر كثيره فقليله حرام : ] هلل قال المؤلف رحمه ا

فكـل شــراب مـن عنــب أو متـر أو عســل أو حنطــة أو شـعري أو غــري ذلـك ممــا يصــن  مخـراً فيســكر كثـريه فــإن قليلــه 
 .حرام

 .فإذا صن  من العنب ما لو شرب الكثري منه فإنه يسكره فالقليل غري املسكر حرام
 .قليلة حرام وإن مل يكن مسكراً، وهكذا يف سائر أنواع األشربة وإذا صن  من الشعري شراباً يسكر كثرية فإن

 .بإسناد صحيح(. ما أسفر كثيرة فقليل  حرام : ) قال ملا ثبت عند اخلمسة أن الن  
كـل : ) وقـال ( . مـا أسفر منه مقدار ال رف فملئ الفف منه حرام : ) قـال  وعند أيب داود أن الن 

 .رواه مسلم (مسفر خمر وكل مسفر حرام 
نزل تحريم ال مر وهي من خمس  من العنب والتمر والعسـل : ) ويف الصحيح  أن عمر بن اخلطاب قال 

 ( . والحنط  والشعير
 ".نزل  رمي اخلمر وما باملدينة شراب إال من متر: "ويف مسلم عن أنس بن مالك قال

كثـري منـه، فـإذا شـرب مـا مُخّـر مـن العنـب وكـان وقد أمج  أهل العلم على أن القليل من العنب حمـرم إذا أسـكر ال
 .ملئ الكف ومل يسكره فإنه حيرم بإمجاع أهل العلم

- :وإمنا اختلفوا يف غري العنب
فقال أهل الكوفة ليس حبرام، فلو شرب قليبً من املصنوع من التمر فإنه ال حيرم عليه ذلك هذا ما مل يكن هـذا 

 .القليل مسكراً، ولو كان لو  اد لسكر
 ".وال يصح يف الرخصة يف املسكر حديث: " قال اإلمام أ د
 ".وجاء أهل الكوفة ببحاديث معلولة ذكرناها وعللها: " وقال ابن املنذر

 .فاألحاديث الد استدل اا أهل الكوفة كبيب حنيفة ال تصح عن الن 



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دودحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

  الحمد حفةة هللا حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

 

27 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

يــث صــحاح، وقــد قــال اإلمــام واســتدلوا باألحاديــث املتقدمــة وهــي أحاد: وقــال مجــاهري أهــل العلــم بتحــرمي ذلــك
 .أي عن الن " ثبتت من عشرين وجهاً : "أ د

 .فجماهري العلماء على أن كل مسكر حرام قليله وكثريه، فلو شرب قليبً ال يسكر فذلك حمرم
و رميـــه ظـــاهر باألدلـــة املتقدمـــة، وذلـــك لســـد الذريعـــة فإنـــه شـــرب القليـــل غـــري املســـكر ذريعـــة إىل شـــرب الكثـــري 

 .املسكر
 .ن الشرع إذا حرم الشيء حرم أبعاضهوأل

والصــحيح مــذهب مجــاهري العلمــاء مــن النصــوص الشــرعية تــدل عليــه وهــو أن كــل مســكر حــارم ســواء كــان مــن 
 .عنب  أو غريه، وأنه حيث كان الكثري مسكراً فالقليل حمرم

 .مسكراً لكن لوض  من الشعري شراباً ال يسكر كثرية، ليس حبرام فاملقصود هنا حيث كان الكثري 
واملشهور عند أهل العلم القائل  بتحرمي القليل مما أسكر كثرية أن من شرب القليل فإنه حُيد ولو كان ممن يعتقد 

 .احلل، وال يشف  له كونه يعتقد احلل
 .والفر  بينه وب  النكاح بب ويل وجه : قالوا

 .حمرم باإلمجاع ألن شرب القليل منه ذريعة إىل شرب الكثري منه، وهو: الوجه األول
 . بف مسبلة النكاح بب ويل فليست كذلك

ألن اخلـــبف فيـــه ضـــعيف جـــداً، فاألدلـــة مت ـــاهرة علـــى  ـــرمي ذلـــك، فبشـــبه هـــذا مـــن قدامـــه ابـــن : الوجـــه الثـــاين
 :  م عون فقد صّح يف البيهقي أن عمر أقام عليه احلد وكان متبوالً يعتقد حلها، ويستدل بقوله تعاىل

 ين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ليس على الذ . 
 .ال يقام عليه احلد حن يعتقد التحرمي كما لو نكح بب ويل: وقال أبو ثور، وهو من اجملتهدين
 .والعمل على األول وهو أظهر

 .فعلى ذلك يقام عليه احلد وإن كان يعتقد احلل
 .مر بدعوى اعتقاد أهنا حبل وي هر هذاوهذا يفتح الباب يف مسبلة شرب اخل

 .ليس املقصود الكثري جداً وإمنا املقصود الكثري عادة يف الشرب" اسكر كثريه: "قوله
 [وهو خمر من أف شيإ كان : ] قال رحمه اهلل 

 .رواه مسلم هذا عمن نظ الن ( كل مسفر خمر : ) لقوله 
 [وال يباح شربه للذة : ] قال رحمه اهلل 

 .ذا هو اإلسكارألن ه
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 [وال لتـداٍو : ] قال رحمه اهلل 
 (.إن اهلل لم يجعل شعاإكم فيما حرم عليفم : ) قال ملا ثبت عند ابن حبان، واحلديث حسن أن الن 

: قـال يف اخلمـر وله شاهد موقوف عن ابن مسعود يف مصـنف ابـن أيب شـيبه ويف صـحيح مسـلم أن النـ     
 (.اإ إنها ليست بداوٍإ لفنها د) 

 وهل يقال إن التداوي ضرورة؟
 .ال يقال ذلك وذلك ألن الدواء ال يقط  م  بزوال املرض فقد يشفى املريض وقد ال يشفى: اجلواب

والضرورة حنو أكل امليتة يقط  بزوال العلة، فاجلائ  إذا أكل من امليتة  الت علته وهـي اجلـوع قطعـاً، وأمـا املـريض 
أهنـا ليسـت بـدواء وإمنـا  بج فقد يشـفى وقـد ال يشـفى كيـف وقـد أخـرب النـ  إذا شرب اخلمر وقيل له إهنا ع

 .إهنا أم اخلبائث فب ميكن أن تكون دواء: هي داء، وكما قال عثمان
 [وال عطش وال غيره : ] قال رحمه اهلل 

 .ال العطدألهنا تُلهب الباطن فتزيد يف حرارته، وعليه فب يستفيد منها  و : فب جيو  شراا للعطد قالوا
وهذا القول ينبين على صحة التعليل فإن صح التعليل فهو كما قالوا، وأما مـن اعتقـد أهنـا تزيـل العطـد فبصـيب 

 .بالعطد فب ببا له أن يشرب وألنه موض  ضرورة
 [إال لدفع لقم  غص  بها ولم يحضره غيره : ] قال رحمه اهلل 

 .ألنـها ضرورة
حنـوه فـب جيـو  لـه دفـ  اللقمـة بـاخلمر ألهنـا تكـون حاجـة وال جيـو  أن يشـراا أما إذا حضره غـري اخلمـر مـن مـاء  و 

 .للحاجة
 [وإذا شربه المسلم م تارا  عالما  أن كثيره مسفر فعليه الحد : ] قال رحمه اهلل 

 .فإذا شربه املسلم وكان عاملاً أن كثريه مسكر، وإن كان يعتقد حله كما تقدم فعليه احلد
كثريه مسكر فب يقام عليه احلد جلهله باحلال ولـو جهـل التحـرمي، حيـث أمكـن اجلهـل، فإنـه لكن لو مل يعلم أن  

 .ال يقام عليه احلد والبد أن يكون متاراً ال مكرهاً، فاملكره ال حد عليه
 [ثمانون جلدة مع الحري  وأربعون مع الرق : ] قال رحمه اهلل 

 .قفحد شارب اخلمر اانون جلدة للحر، وأربعون للرقي
هـذا هـو مــذهب اجلمهـور، وأن حـد اخلمــر اـانون جلـدة واســتدلوا مبـا ثبـت يف الصــحيح  مـن حـديث أنــس أن 

أتــى برجــل قــد شــرب اخلمــر فجلــده بريــدت  حنــو أربعــ  مث فعلــه أبــو بكــر، فلمــا كــان عمــر استشــار  النــ  
 ".أخف احلدود اانون جلدة فبمر به: " الصحابة فقال عبد الر ن بن عوف
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 .قد أخذوا بفعل عمر وكان ذلك مبحضر من الصحابة فهم
 .أنه جيلد أربع  جلدة: وعن اإلمام أ د وهو أحد القول  يف مذهب الشافعي

جلـد النـ  : "يف احلديث املتقدم، وفعل أيب بكر وحنوه يف مسلم من حـديث علـي قـال بفعل الن  : واستدلوا
 أي فعل عمر"   وكل سنة وهذا أحب إيل أربع  وجلد أبو بكر أربع  وجلد عمر اان. 

بقول أحد  أياً كان هذا األحد ولو كان عمر، كيف وأبو بكر قد جلد كما جلـد النـ   وال خيالف قول الن  
  وهذا هو القول الراجح يف هذه املسبلة وأن حد اخلمر أربعون وهو اختيار شيخ اإلسـبم وتلميـذه ابـن القـيم

 :واجلواب عن فعل عمر
ن عمر فعل هذا من باب التعزير، حيث أهنمك النـاا يف شـرب اخلمـر فـرأى عمـر أن يعـزرهم بـذلك واستشـار أ

وهـذا هـو القـول الـراجح يف هـذه املسـبلة، وأن حـد اخلمـر أربعـون وأن للحـاكم أن يزيـد فيعـزر  أصحاب الن  
 .ر بسجن  وحنوهبثمان  جلدة كما أن له أن يعزر بغري ذلك إن رأى املصلحة يف ذلك كبن يعز 

جلـد أربعـ  إال  وعامة أهل العلم على أن عقوبـة حـد اخلمـر حديـّة وليسـت بتعزيريـة، كمـا تقـدم أن النـ     
 .خبفاً ضعيفاً يف هذه املسبلة

 :مسـألـ 
 هل يقتل شارب اخلمر يف الرابعة أم ال؟

إذا شــــرب : ) اخلمـــر قــــال يف شـــارب كمـــا يف عنـــد اخلمســــة واحلـــديث صـــحيح أن النـــ   ورد عـــن النـــ  
 (.فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الرابع  فاضربوا عنقه 

 :واختلفت مسالك أهل العلم فيه
 .أنه منسوخ، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم: املسلك األول

صغار الصحابة الذين مل  فحديثه من مرسل وله رؤية للن "ويف أيب داود عن قبيصة بن ذؤيب رضي اهلل عنه 
برجــل قــد شــرب اخلمــر فجلــد، مث أتــى بــه  مث أتــى النــ  : فيــه احلــديث املتقــدم مث قــال يســمعوا مــن النــ  

 " ورق  القتل وكانت رخصة: فجلده مث أتى به فجلده مث أتى به فجلده، قال
 .ل شارب اخلمر يف الرابعةأنه حمكم وليس مبنسوخ، هذا هو مذهب أهل ال اهر، وعليه فيقت: املسلك الثاين
 .أنه حمكم لكن ليس حبد، وإمنا هو تعزير يرج  إىل اإلمام حبسب املصلحة: املسلك الثالث

 .وهذا هو اختيار شيخ اإلسبم وتلميذه ابن القيم وهو قول احلسن البصري
 .وهذا القول فيما ي هر هو أصحها
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برجــل قــد شــرب اخلمــر فقــال رجــل لعنــه اهلل مــا  أتــى أمــا كونــه لــيس حبــد فكمــا ثبــت يف الصــحيح  أن النــ 
 .احلديث. أكثر ما يؤتى به

وهذه صيغة تدل على كثرة ما يـؤتى بـه ألنـه " ما أكثر ما يؤتى به: "مل يقتله م  أن الصحايب قال فهنا الن  
 .شرب اخلمر هذا هو ظاهر هذا احلديث وكذلك حديث قبيصة بن ذؤيب املتقدم

فإنـه  احلـديث املتقـدم فالـذي يتبـ  أن الـراوي إمنـا حكـم بالنسـخ بنـاًء علـى فعـل النـ  وأما النسخ املذكور يف 
برجل قد شرب ال مر ثم جلده ثم أتي به فجلده ثم أتي  ثم أتي النبي : ) ذكر ذلك عمدة له فإنه قال

 .فرف  القتل: قال( به فجلده ثم أتي به فجلده 
ال يفعل ذلك ال يدل علـى النسـخ، ألنـه تعزيـر ولـيس حبـد  لن  فال اهر أنه قد بي ذلك على الفعل، وكون ا

 .فمن رأى اإلمام أن من املصلحة القتل فله ذلك
ِ  للمصاحل ملا يف ذلك من سفك الدماء  .وال شك أن هذه املسبلة ال يفن اا اإلمام إال حيث كان مراعيًا

 .واملقصود أن التعزير بالقتل كما يف هذا احلديث
 :مسـأل 
 .أن حد اخلمر يثبت بالبينة أو باالعرتاف اعلم

فـإذا شـهد عليـه شـاهدان أنـه شـرب اخلمـر فإنـه يقـام عليـه احلـد ويثبـت أيضـاً بـاالعرتاف فـإذا أقـر علـى نفسـه أنـه 
 .شرب اخلمر فإنه يقام عليه احلد

 .وهذان الطريقان يف إثبات حد اخلمر ال خبف ب  أهل العلم يف ثبوت احلد فيهما
 وا فيما إذا ظهرت منه رائحة اخلمر أو رؤي يتقيب اخلمر فهل يقام عليه احلد أم ال؟وإمنا اختلف

 :قوالن ألهل العلم
ال يقـــام عليــه احلــد، ألن احلـــدود تــدرأ بالشــبهات فقـــد يكــون شــراا ي نهـــا ليســت مخــراً أو غـــري : اجلمهــور قــالوا

 .ذلك
يــار ابــن القــيم أنــه يقــام عليــه احلــد، وهــو قــول وهــو روايــة عــن اإلمــام أ ــد وهــو مــذهب مالــك واخت: القــول الثــاين

 .عمر كما يف مصنف ابن أيب شيبة
وهــو قــول ابــن مســعود فإنــه جلــد " مــا تقيبهــا إال أنــه قــد شــراا: " وقــول عثمــان كمــا يف صــحيح مســلم فإنــه قــال

 .رجبً وجدت منه رائحة اخلمر
 .ك ابن القيموال يعلم هلم مالف كما قال ذل فهذه آثار صحاح عن أصحاب الن  

 .فالذي تب  أنه يقام عليه احلد بذلك ال سيما م  القرائن
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 .أن يكون الرجل مشهوراً بالفسق متهماً بذلك، أو يكون الرجل مشتبهاً فيه: مثال القرائن
 .أو أن يشهد عليه شاهد أنه شرب اخلمر وتوجد معه رائحة فهذه قرائن قوية على أنه قد شراا

بالشـبهات فإنـه ال ين ـر إىل االحتمـاالت الضـعيفة وإال فـإن البينـة قـد تكـون كاذبـة واملقـر  وأما كون احلـدود تـدرأ
 .على نفسه قد يكون كاذباً 

 .لكن لو أدعى أنه مل ي نها مخراً وأشهد على ذلك، فحينئذ يقال بقبول دعواه لوجود الشبهة



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دودحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

  الحمد حفةة هللا حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

 

32 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 بـاب التعـزير 
 .رتباط اذا الباب هو هذا املعياملن ، وله معان  أخر، لكن الذي له ا: التعزير لغة

 : ويف االصطبح
 [هو التأديب ] : قال رحمه اهلل 

 : قال ر ه اهللولذا ،  هو التبديب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة: وأصح من ذلك أن يقال
 [وهو واجب في كل معصي  ال حد فيها وال كفارة ] 

 .كفارة  التبديب يف كل معصية ال حد فيها وال: فالتعزير
 .سواء كانت برتك واجب كرتك صبة اجلماعة مثبً ": يف كل معصية"

 .أو بفعل حمرم من احملرمات كحلق اللحية أو شرب التدخ 
 .البّد من هذا القيد، ألن ما فيها حد، ال تعزير فيها بل جيب أن يقام حد اهلل تعاىل كالزنا": ال حد فيها"
ان فيها كفارة فب تعزيـر كال هـار أو اجلمـاع يف هنـار رمضـان فهـذه معاصـي وهذا قيد آخر، فإذا ك": وال كفارة" 

 .فيها كفارة وعليه فب تعزير يف ذلك، وهذا هو مذهب مجاهري العلماء
 [وهو واجب : ] وقول المؤلف

هذا هو املشهور يف املذهب وأن التعزير واجب على احلاكم، فيجب على احلـاكم أن يعـزر مـن فعـل معصـية مـن 
 .صياملعا

 .أنه مندوب: وعن اإلمام أ د
زجر عـن املعصـية إال بـه، ـبل إمنا جيب إن كان فيه مصلحة أو كان ال ينـ: الشافعية وهو قول لبعض احلنابلة: قال

 .وإال فإن رأى اإلمام العفو جا  ذلك
ه أو كـان ال وهذا هو أصح األقوال وأن التعزير يرج  إىل ن ر اإلمام فإن كان فيه مصـلحة فيجـب عليـه أن يقيمـ

 .ينـزجر إال به فيجب عليه أن يقيمه، وإال فإنه جيو  له العفو
أتـاه رجـل وأخـربه أنـه أتـى امـرأة إال أنـه مل جيامعهـا فقـال  ما ثبت يف الصحيح  أن النـ   : ويدل على ذلك

 .ومل يقم عليه تعزيراً " إن احلسنات يذهنب السيئات: "  له الن  
 .ومل يصح عنه تعزير فيها عاصي الد كانت تفعل يف عهد الن    وهذا ظاهر يف كثري من امل

فالصـحيح أن مرجـ  ذلـك إىل اإلمــام وهـو مـن سياســة النـاا بالشـرع وهــو مـن السياسـة احملمــودة الـد هـي قائمــة 
 .على العدل وال ختالف الشرع
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: ) لحة، وقـد قـال فإن مل يكن هناك مصلحة فإنه لـه أن يعفـو بـل قـد يـرتجح العفـو حيـث كانـت هنـاك مصـ
 .فقد يرتجح أال يقام عليه التعزير ،  (أقيلوا ذوف الهيئات عثراتهم إال الحدود 

 [كاستمتاع ال حـد فيها وسرق  ال قطع فيها وجناي  ال قود فيها : ] قال رحمه اهلل 
 .هذه أمثلة على التعزير

 .كبن يباشرها دون الفرج": كاستمتاع ال حد فيه"
كـبن يكـون السـار  صـبياً مميـزاً فإنـه يعـزر أو أن تكـون مـن غـري حـر  أو أن تكـون دون ": يهـاوسرقة ال قطـ  ف" 

 .النصاب
 .كضربه يف الوجه أو وكز  أو حنو ذلك وتقدم أن شيخ اإلسبم يرى القصاص يف هذا": وجناية ال قود فيها" 

 [واتيان المرأة المرأة : ] قال رحمه اهلل 
 .وهو ما يسمى بالسحا  وتقدم

 [والقذف ب ير الزنا ونحوه : ] ال رحمه اهلل ق
 : فالقذف بغري الزنا يوجب التعزير وحنوه ذلك ومن ذلك االستمناء لغري حاجة لذا قال بعد ذلك

 [ومن استمنى بيده ب ير حاج  عزر ] : قال رحمه اهلل  
أزواجهـم أو مـا  إال علـىوالذين هم لفـروجهم حـاف ون  : فاالستمناء حمرم عند عامة أهل العلم لقوله تعاىل

فلــم يســتثن اهلل ســبحانه إال األ واج أو مــا ملكــت األميــان، ومــا ســوى   ملفــت أيمــانهم فــإنهم غيــر ملــومين 
 .فمن استمي بغري حاجة عزر. ذلك فهو حمرم إال لضرورة كبن خيشى الزنا على نفسه

 [وال يزاد في التعزير على عشر جلدات : ] قال رحمه اهلل 
 .شهور يف مذهب أ د وأنه ال يزاد يف التعزير على عشر جلداتهذا هو امل
 :واستدلوا

: قالوا،  ( ال يجلد فوق عشرة أسواط إال في حٍد من حدود اهلل: ) قال مبا ثبت يف الصحيح  أن الن  
 .فهذا يدل على أنه ال جيلد فو  عشرة أسواط يف التعزيرات إال أن يكون يف حد  من احلدود

أنـه لــه أن يزيــد علــى عشــرة أســواط : وهــو روايــة عــن اإلمـام أ ــد وهــو مــذهب الشــافعية واألحنــاف: ينالقـول الثــا
 .لكن ال يصل إىل احلد

إن كــان حـرا فإنـه ال يصــل إىل أربعـ  سـوطاً وهـو حــد شـرب اخلمـر، وإمنــا : وعلـى القـول اـذا فــإن أصـح مـا قيـل
 .جيلد دوهنا ولو بسوط واحد
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 حبـديث ضـعيف رواه البيهقـي أن النـ  : ين بل دوهنا ولو بسوط واحد واسـتدلواوإن كان عبداً فب جيلد عشر 
أي مـن جلـد فبوصـل حـداً يف غـري حـد  مـن احلـدود فإنـه مـن ( من حد  في غير حد فهـو مـن المعتـدين: ) قـال

 .املعتدين
 .موصوالً بل هو مرسل ضعيف لكن احلديث ال يصح عن الن  

ن املعاصــي الــد فيهــا احلــدود، وقــد جعــل اهلل هــذه احلــدود لتلــك املعاصــي وألن هــذه املعاصــي أضــعف مــ: قــالوا
وهـذه معاصـي دونــها فلــم يبلـغ اـذه املعاصــي الـد مل جيعـل اهلل فيهـا حــداً ومل يبلـغ اـا احلــد ألهنـا ال متاثلهـا فهــي 

 .دوهنا
بإسـناد صـحيح  فقد دلت آثار الصـحابة علـى جـوا  التعزيـر فـو  عشـرة أسـواط مـن ذلـك، مـا روى الطحـاويو 

وثبـت كمـا تقـدم . أن علي بن أيب طالب، جلد رجًب شرب اخلمر يف رمضـان جلـده احلـد وعـزره بعشـرين سـوطاً 
 .أن عمر جلد شارب اخلمر اان  وإن أربع  منها تعزير

ية إال أن تكـون املعصـ،  وهـو روايـة عـن اإلمـام أ ـد أنـه لـه أن يعـزر مـا شـاء ممـا يـرى فيـه مصـلحة: القول الثالث
من جنس ما فيه حد فب يبلغ اا احلد فـإذا كانـت املعصـية ليسـت مـن جـنس مـا فيـه حـد كحلـق اللحيـة وغريهـا 

 .فله أن يعزر مبا شاء
وأما إن كانت من جنس ما فيه حد فليس له أن يبلغ احلد، كبن يباشر رجل امرأة مـن غـري مجـاع فـب جيلـد مائـة 

قد جعل يف الزنا مائة سو فب ميكن أن جيلد من فعل معصـية دون  سوط وذلك ألن هذه املعصية دون الزنا واهلل
ذلك مائه سوط وال شك أن هذا ينايف العدل املبمور به فقد جعلنا ما ليس مبثل مـثًب، فـإن إتيـان املـرأة مـن غـري 

مـــام أن ذلـــك راجـــ  إىل رأي اإل: وهـــو مـــذهب مالــك: القـــول الرابــ . مجــاع لـــيس ممـــاثبً قطعــاً إلتياهنـــا يف فرجهـــا
 .مطلقاً أي ال فر  ب  ما كانت املعصية من جنس معصية فيها حد أو مل تكن كذلك
 .وعليه فله أن جيلد من باشر امرأة ومل يطبها له أن جيلدها أكثر من مائة سوط أو أكثر

القول الثالث، وإليه ميل شيخ اإلسبم ابـن تيميـة، كمـا حكـى ذلـك : كما قال ابن القيم: وأحسن هذه األقوال
 .صاحب اإلنصاف

 .(ال يجلد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود اهلل) : فما هو اجلواب عن قوله : فإن قيل
هــذا هــو  تلــك حــدود اهلل فــال تقربوهــا  : بــدليل قولــه تعــاىل: أن املــراد باحلــد هنــا حــق اهلل تعــاىل: فــاجلواب

ال تقـام الحـدود : ) لعقوبـة املقـدرة حلـديث لسان الشرع كما قال ذلك ابن القيم، فاحلد يطلق يف الشـرع علـى ا
 (.في المساجد 

 .لكن الغالب ي لسان الشرع أنه يطلق على حق اهلل تعاىل
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 .ال جيلد فو  عشرة أسواط إال يف معصية من املعاصي: فيكون معي احلديث
 :مسـألـ 

 تقدم ذكر أكثر التعزير، فما هو أقله؟
 .فله أن جيلد سوطاً أو أن ينفي أو أن يسجن يوماً أو أن يوبخ ال حد ألقله عند عامة أهل العلم: اجلواب
 :مسـألـ 

 هل يصح التعزير بالقتل؟
 (.فإذا شرب الرابع  فاضربوا عنقه : ) نعم يصح ذلك كما تقدم يف شارب اخلمر وفيه: اجلواب

إىل البدعـة، وهـذا  ومذهب مالك وهو وجه يف مذهب أ د واختاره ابن القيم أنـه جيـو  لإلمـام أن يقتـل الداعيـة
 .من باب التعزير بالقتل حيث مل تندف  مفسدته إال بذلك

 :مسـألـ 
 .أصح قويل العلماء وهو اختيار شيخ اإلسبم وتلميذه ابن القيم أنه جيو  التعزير باملال إتبفاً وأخذاً 

 .خبفاً للمشهور عند مجهور أهل العلم
 .د كما ذكر ذلك شيخ اإلسبم وتلميذه ابن القيموهو أي القول الراجح، جار على أصول اإلمام أ 

 .فيجو  التعزير باملال إتبفاً، ببن يتلف املال ومن ذلك  ريق متاع الغال، كما تقدم يف الصحيح
 .كما يف الرتمذي أمر أن يهرا  اخلمر وأن تكسر دنانه  ومن ذلك أن الن  

 .وحّر  عمر بيت شارب مخر  كما يف مصنف عبد الر ا 
- :ن ذلك  ريق الثوب  املعصفرين كما يف صحيح مسلم وجيو  التعزير باملال أخذاً وم

 .أمر ببخذ سلب من قط  شجر حرم املدينة وهو حديث ثابت يف صحيح مسلم ومن ذلك أن الن  
رواه " ومـن منعهــا فـإن أخـذوها وشـطر مالـه عزمـًة مـن عزمـات ربنــا: "فـيمن منـ  الزكـاة: "قـال وثبـت أن النـ  

أ ـــد وأبـــو داود والنســـائي وغـــريهم، وهـــو حـــديث حســـن كمـــا تقـــدم وإذا أخـــذ املـــال فإنـــه يصـــرف يف مصـــاحل 
 .املسلم 

 .وهذا األمر راج  إىل اإلمام فله أن يتلف وله أن يبخذ على حسب ما يرى من املصلحة
اســتدل اــا مــن يــرى هــذه األحاديــث أي الــد : أهنــم قــالوا. وجــواب اجلمهــور علــى أن التعزيــر باملــال لــيس بثابــت

 .ذلك منسوخة
بـل هـذه آثـار الصـحابة، كمـا يف أثـر عمـر " ال دليل على النسخ ال بـنظ وال بإمجـاع" لكن كما قال ابن القيم، 

 .وغريه، وهي تدل على ما تقدم من إثبات التعزير باملال
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ها العـدل وال تنـايف الشـرع بـل وإذا ثبت التعزير بالقتل فبوىل من ذلك التعزير باملال وهي من السياسة الد يقتضـي
 .قد دل عليها الشرع كما تقدم

 .استدراك
 .يف مسبلة التعزير فو  عشرة أسواط

فقد دلت آثار الصحابة على جوا  التعزير فو  عشـرة أسـواط مـن ذلـك، مـا روى الطحـاوي بإسـناد صـحيح أن 
وثبـت كمـا تقـدم أن . ن سـوطاً علي بن أيب طالب، جلد رجًب شرب اخلمر يف رمضـان جلـده احلـد وعـزره بعشـري

 .عمر جلد شارب اخلمر اان  وإن أربع  منها تعزير
 بـاب القطع في السـرق  

 [إذا أخذ الملتزم : ] قال رحمه اهلل
 .مسلماً كان أو ذمياً، وعليه فيخرج املستبمن وهو أحد القول  يف املذهب، وأحد قويل العلماء يف املسبلة

أن املســتبمن ال يقطــ  وذلــك ألن : بمن إن ســر  قطــ  والــذي يــرتجح مــن هــذين القــول أن املســـت: والقــول الثــاين
 .حد السرقة حد هلل تعاىل فبشبه حد الزنا، وقد تقدم أن حد الزنا ال يقام على املستبمن  فكذلك هنا

ســر  وال خــبف بــ  أهــل العلــم أن هــذا احلكــم ثابــت يف ســرقة املســلم مــن ذمــي أو ســرقته مــن املســتبمن، فلــو 
مســلم مــن ذمــي أو مــن مســتبمن قطــ ، وذلــك حلرمــة املــال، فــإن مــال الــذمي حمــرتم ومــال املســتبمن حمــرتم كمــال 

 .املسلم
 [  نصابا  من حرز مثله:  ] قال رحمه اهلل 

 .يأتي الفالم عليها
 [من مـال معصوم : ] قال رحمه اهلل 

أمـا مـال احلـريب فلـيس مبعصـوم، ولـيس دمـه مال املسلم معصوم، ومـال الـذمي معصـوم، ومـال املسـتبمن معصـوم و 
 .مبعصوم أيضاً 

 [ال شبه  له فيه : ] قال رحمه اهلل 
 .يبيت الكبم على هذا الشرط أيضاً 

ٍٍ : ] قال رحمه اهلل   [على وجه االختفاإ ق طع 
،  ختفاءفب بد أن تكون السرقة على وجه االختفاء ومن مث مسي استماع اجلن اسرتاقاً للسم  ألنه على وجه اال

) : كمـا يف الصـحيح   قـال  وا   والسارق والسارق  فاقطعوا أيديهما جزاإا  بمـا كسـبا  : قال تعالى
 (.تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا  
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 [فال قطع على منتهب : ] قال رحمه اهلل 
 .وادي مثبً هو الذي يبخذ املال على وجه الغلبة والقهر، كما يق  يف الغارات الد ب  الب: املنتهب

 [وال م تلس : ] قال رحمه اهلل 
 .هو الذي يبخذ املال على ح  غرة وغفلة من صاحبه: املختلس

 [وال غاصب : ] قال رحمه اهلل 
 .معـروف: الغاصب

 [وال خائن في وديع  : ] قال رحمه اهلل 
 .يقط  يده فإذا أودع رجبً ماله فجحده املودع، فإذا أقام البينة على اجلحد فإن اجلاحد ال

 ،  وهذه املسائل اتفق عليها أهل العلم
لــيس علــى خــائن وال منتهــب وال ) : يــدل عليهــا مــا رواه اخلمســة وصــححه الرتمــذي وهــو كمــا قــال النــ و 

 .والعمل عليه عند أهل العلما  (م تلس قطع 
 مل فّر  الشارع وب  السار  ب  املختلس واملنتهب واخلائن؟: فإن قيل
الفر  بينهما هو أن السرقة قد وقعت على مال احتـاط عليـه صـاحبه وحف ـه يف حـر ه، فـب ميكـن  أن: فاجلواب

 .حفد املال إال مبثل هذه العقوبة الع يمة
 ــبف املنتهــب واملخــتلس والغاصــب فإنــه لــيس علــى جهــة االختفــاء فالنــاا ميكــنهم أن يبخــذوا علــى يــد هــذا 

 .املنتهب ويد هذا املختلس ويد هذا الغاصب
 .ويف بعضها ما يكون فيه تفريط من صاحب املال كما يق  يف االختبا وكما يق  يف الوديعة

فإن اجلناية يف الوديعة تق  حيث فرط يف وضعها عند األهـل فـإذا وضـعها عنـد مـن لـيس ببهـل كـان يف الغالـب، 
 .اجلحد وحينئذ يكون مفرطاً يف ذلك

 [أو عـاري  أو غيـرها : ] قال رحمه اهلل 
 قط  على خائن عارية، أو غريهـا مـن األمانـات ومـا ذكـره املؤلـف هنـا مـن أن خـائن العاريـة ال يقطـ  تبعـاً أي ال

 .لصاحب املقن  هو أحد الروايت  عن اإلمام أ د وهو مذهب مجهور العلماء
 .ئن الوديعةمل يقط  خا ألهنا ليست بسرقة واألدلة إمنا وردت يف السرقة وهي من خيانة الوديعة والن : قالوا

وهـو مـذهب أهـل ال ـاهر، أن  إسـحا وهو املشهور يف مذهب اإلمام أ ـد وهـو قـول : والقول الثاين يف املسبلة
 .القط  يثبت يف جحد العارية
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 أن امرأة كانت تستعري املتاع فتجحده فبمر الن  " مبا ثبت يف صحيح مسلم من حديث عائشة، : واستدلوا
 . الصحيح واحلديث أصله يف" بقط  يدها

وأعــل بتفــرد معمــر عــن الزهــري، وهــذا ال يصــح فإنــه قــد تابعــه علــى هــذا احلــديث أيــوب بــن موســى وتابعــه عليــه 
 .شعيب بن إسحا  فب تصح تفرد معمر اذا احلديث

وهــو ثابــت مــن حــديث ابــن عمــر يف ســنن أيب داود والنســائي، ومــن حــديث ســعيد بــن املســيب مرســبً يف ســنن 
 ".ال شي يدفعه: "حيح، وكما قال اإلمام أ دالنسائي فاحلديث ص

وأجيب عـن هـذا احلـديث، بـبن هـذا وصـُف للمـرأة، ولـيس أهنـا قطعـت بـذلك، فمـن وصـفها أهنـا كانـت تسـتعري 
 .املتاع فتجحده، ال أن القط  كان نسيه ذلك

رأة كانــت والشــك أن هــذا ضــعيف جــداً ألنــه خيــالف ظــاهر احلــديث فــإن ظــاهر قــول عائشــة املتقــدم أن هــذه املــ
 .يدها تستعري املتاع فتجحده وبسبب ذلك قط  الن 

ولو قبل مثل هـذا التعليـل لـردت أحكـام كثـرية يرتتـب علـى أوصـاف ذكـرت يف األحاديـث أو يف اآليـات القرآنيـة 
ومـــا ســـلم مـــن ذلـــك إال الشـــيء القليـــل مـــن األحكـــام أي لـــذهبت كثـــري مـــن األحكـــام الشـــرعية الـــد تنبـــين علـــى 

 . األحاديثأوصاف ذكرت يف
 .ما ذهب إليه أهل القول الثاين واختاره ابن القيم وهو قط  يد جاحد العارية ولذا فالراجح

 فإن قيل، فما الفار  ب  العارية وب  اخليانة يف الوديعة؟
فــاجلواب أن الفــر  بينهمــا أن اخليانــة يف الوديعــة إمنــا نتجــت يف الغالــب عــن تفــريط مــن املــود ع فــإن هــذا اجلحــد 

 .تج عن وضعها عند من ليس ببهل فيكون املود ع عنده نوع تفريطنا
 .وأما العارية فإنه قد فعل ما أمر به من اإلعارة فقد أحسن إىل الناا وفعل ما أمر اهلل به

مث إن عدم القط  يف هذا ذريعة إىل امتناع الناا عن العارية وحينئذ تفوت هذه املصلحة م  أن احلاجة داعية 
  .إليها
 [ويقطع الطرار الذف يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه : ] رحمه اهلل قال 

الطرار هو النشال الذي يبط اجليب أو غريه ويبخذ منه أي على وجه اخلُفيـة وعليـه فتقطـ  يـده ألن أخـذه علـى 
 .وجه اخلفية وكان ذلك من حر ه

 [ويشترط أن يفون المسروق ماال  محترما  : ] قال رحمه اهلل 
 .رط األول يف القط ، أن يكون املال املسرو  حمرتماً أي له حرمةهذا هو الش
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وما ليس له حرمة ال مالية له كالصورة وآالت اللهو فهذه ال حرمة هلا وعليه فب مالية هلا، وعليه فـب تسـاوي ال 
 .ربة شرعاً رب  دينار وال أقل من ذلك فب قيمة هلا وإن كانت عند أصحااا هلا قيمة لكن هذه القيمة غري معت

 [فال قطع في سرق  آل  لهو وال محرم كال مر : ] قال رحمه اهلل 
 .ال تصاوير وال غري ذلك ألهنا أشياء ال قيمة هلا فهي غري حمرتمة وال مال فيها و

 [ويشترط أن يفون نصابا  وهو ثالث  دراهم أو ربع دينار : ] قال رحمه اهلل 
 .أن يكو نصاباً : هذا هو الشرط الثاين

 (.ال تقطع اليد إال في ربع دينار فصاعدا  ) : هو رب  دينار كما يف قول الن   : النصاب و
 ".اقطعوا اليد يف رب  دينار وال تقطعوا فيما هو أد  من ذلك: " ويف لفد أ د

مـا أ ا(دراهـم  قطع في مج ن  قيمته ثالثـ ): وأما أنه يقط  بثبثة دراهم، فلما ثبت يف الصحيح  أن الن 
 (. ال تقطع اليد إال في عشرة دراهم ) : قال  ما روى أ د أن الن 

 .فاحلديث فيه احلجاج بن أرطبه وهو ضعيف مدلس وقد استدل به األحناف
 .كبم املؤلف يدل على أن رب  الدينار والثبثة دراهم أن كليهما أصل: وهنا

 .هم، فإن يده تقط فلو سر  ماالً ال يساوي رب  دينار لكنه يساوي ثبثة درا
 .هذا هو القول األول وهو رواية عن اإلمام أ د

أهنـا ال تقطـ  إال فيمـا يبلـغ ربـ  : وهـو الروايـة األخـرى عـن أ ـد وهـو مـذهب الشـافعي: والقول الثاين يف املسـبلة
كان يساوي فيه    دينار فاألصل هو رب  الدينار، وأما ثبثة دراهم فليست ببصل وإمنا اجملن الذي قط  الن  

 .ثبثة دراهم ثبثة دراهم وكان يساوي رب  دينار، فكان رب  الدينار يساوي يف عهد الن  
 (.ال تقطع اليد إال في ربع دينار : ) ، وهو ظاهر قولهوهذا هو القول الراجح في المسأل 

 (.اقطعوا اليد في ربع دينار وال تقطعوها في أدنى من ذلك) : وقوله 
 .نظ يف أن اليد ال تقط  فيما هو أد  من ذلكفهذا احلديث 

 [أو عرض قيمته كأحدهما : ] قال رحمه اهلل 
إذا كــان عرضــاً بســيف أو ثــوب أو شــاة أو غــري ذلــك وقيمــة هــذا الســبب وقيمــة هــذه الشــاة وقيمتــه هــذا الثــوب 

 .تساوي رب  دينار، على الراجح
 .ه أحد فإنه يقط  بهوعلى املذهب تساوي رب  دينار وثبثة دراهم، فإذا سرق

 
 [لم يسقط القطع ..وإذا نقصت قيم  المسروقا : ] قال رحمه اهلل 
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فــإذا ســر  عرضــاً يســاوي ربــ  دينــار، مث نقضــت قيمتــه بعــد ذلــك عــن ربــ  دينــار، فإنــه ال يســقط القطــ  فــالعربة 
 .بالقيمة وقت اإلخراج ألنه هو وقت السرقة والقط  وجب بسبب السرقة

 [أو ملفها السارق لم يسقط القطع  : ]قال رحمه اهلل 
 .إذا قال املسرو  منه وقد وهبتها له أو قال السار  اشرتي هذا منك وأسلم من القط ، فإنه ال يسقط القط 

ملـا   ما ثبت عند اخلمسة إال الرتمذي يف قصة صفوان بـن أميـه ملـا سـر  منـه وفيـه أنـه أتـى النـ  : ويدل عليه
هـال كـان هـذا قبـل أن ) : رسول اهلل مل أرد هذا، وردائي لـه صـدقة، فقـال النـ  يا : أمر بقط  السار  فقال

 (.تأتيني به 
 .بقطعه وإن كان قد وهبه إياه بعد ثبوت احلد فقد أمر الن  

تعافوا الحدود فيما بينفم فما بل ني من حٍد فقـد ) : أما قبل رفعه إىل احلاكم فإنه يسقط عنه ذلك لقوله
 (.وجب

 [وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز : ] اهلل  قال رحمه
 .تقدم الدليل على هذا

 [لم يقطع .. فلو ذبح فيه كبشا  أو شق فيه ثوبا  فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه: ] قال رحمه اهلل 
خيرجـه فلو كان الكبد يف احلر  يساوي رب  دينار فذحبه وقطعه حلماً مث أخرجـه مـن حـر ه فإنـه ال يقطـ  ألنـه مل 

 .نصاباً 
أو أخذ الثوب الذي يساوي  رب  دينار فقطعه يف حر ه مث أخرجه فهذه القط  ال يساوي إال درمهاً وكانـت قبـل 

 .ذلك ال تساوي دراهم كثرية، فإنه ال يقط  ألنه مل خيرج يف احلر  نصاباً 
 [أو تلف فيه المال لم يقطع : ] قال رحمه اهلل 

فه، كبن يـدخل علـى الشـاة يف حر هـا فيقبلهـا فإنـه ال يقطـ  ألنـه مل يسـر  فإنـه إذا دخل على مال  يف حر ه فبتل
 .وأما األوليان فب خيلوان من ن ر،  أما هذه ف اهره،  مل خيرج املال من حر ه

الن ر إىل ماليتها وهي ال تساوي رب  دينـار : وال شك أهنا حيلة ال سيما يف الشاة فإنه قطعها حلماً إال أن يقال
 .ومل أر يف هذه املسبلة خبفاً فاهلل أعلم،  حينئذ

 [وأن ي رجه من الحرز : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
 .هذا هو الشرط الثالث من شروط احلد يف السرقة وهو أن خيرجه من احلر 

 .واحلر  هو احلفد أي أن خيرجه مما حفد منه
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أن  داود والنســائي، واحلــديث إســناده جيــد وهــذا شــرط عنــد عامــة العلمــاء، ودليــل ذلــك مــا ثبــت يف ســنن أيب 
( فإن خرج بشيإ منه بعد أن يؤيه الجرين) : قال  سئل عن التمر املغلف احلديث ومنه أن الن  الن  

 .فدّل هذا على اشرتاط احلر ،  وهو املوض  الذي حيفد فيه التمر، فبلغ ذلك ان اجملّن ففيه القط 
 [غير حرز فال قطع فإن سرقه من : ] قال رحمه اهلل 

وذلك الختبل هذا الشرط، وهو احلر  كبن جيد الباب مفتوحاً فيبخذ من الدار، وجتد اخلزينـة يف الـدار مفتوحـة 
 .والباب مفتوح فيبخذ من اخلزينة فب قط  وذلك لعدم احلر 

 [ما العادة حف ه فيه : وحرز المال: ] قال رحمه اهلل 
 .عليه فريج  فيه إىل العادة فما كان يف العادة حر اً فهو حر  يقط  معهفالشرع مل حيدد حداً يف احلر ، و 

 [وي تلف باختالف األموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه : ] قال رحمه اهلل 
 .خيتلف احلر  باختبف األموال فليس حر  الذهب كحر  املاشية

يهـــا الشـــرع مطبقـــاً ويكـــون فيهـــا األمـــن ظـــاهراً  ـــبف وخيتلـــف بـــاختبف البلـــدان فليســـت البلـــدان الـــد يكـــون ف
البلـــدان الـــد يضـــعف فيهـــا تطبيـــق الشـــرع، ويضـــعف فيهـــا قيـــام احلـــاكم مبـــا جيـــب عليـــه يف أمـــن النـــاا مـــن إ الـــة 

 .خوفهم
فالبلـــد الواحـــدة ختتلـــف مواضـــعها فلـــيس احلـــر  يف املـــدن الكبـــار كـــاحلر  يف املـــدن الصـــغار، ولـــيس هـــو يف املـــدن 

 .رى واهلجر وهكذاالصغار كالق
كذلك خيتلف باختبف عـدل السـلطان وجـوره وقوتـه وضـعفه فـإذا كـان السـلطان عـادالً فـإن النـاا خيـافون مـن 
إقامة احلدود الشـرعية ويعلمـون أن الشـفاعة ال تنفـ  فريتـدعون عـن السـرقة، وحينئـذ يكـون احلـر  يثبـت بـبد  مـا 

 .إىل حر  أع م يكون  بف ما لو كان السلطان جائراً فإنا حنتاج
كذلك خيتلف باختبف قوة السلطان وضعفه، فإذا كان السلطان قويًا صارمًا حا مًا  بف ما لو كان 

 .متساهبً 
 .مث ضرب للحر  أمثلة 

ـــدكاكين والعمـــران وراإ األبـــواب ] : قـــال رحمـــه اهلل  ـــدور وال فحـــرز األمـــوال والجـــواهر والقمـــاا فـــي ال
 [واألغالق الوثيق  

 .األقفالاألغب  هي 
 .فهذا هو حر  اجلواهر والقماش واألموال وحنوها يف العادة فحر ها أن تكون يف الدور املبنية ويقفل عليها

 .فلو وض  إنسان ذهباً يف دار غري مقفلة فإن هذا الذهب ليس مبحر  ألنه مل يوض  فيما حيفد فيه يف العادة
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 [ما وراإ الشرائح إذا كان في السوق حارأ وحرز البقل وقدور الباقالإ ونحوه: ] قال رحمه اهلل 
ما يوض  من القضب بعضه إىل بعض ويـربط باحلبـال فـإذا وضـعت أمثـال هـذه وراء الشـرائح فهـذا هـو : الشرائح

 .حر ها، إن كان يف السو  حارا
وحنــو ذلــك مــا يوضــ  يف األســوا ، فــإن بعــض احملــبت تضــ  مــن الغطــاء علــى األواين وحنوهــا فهــذا هــو حر هــا 

 .يث وجد بعض الشرط أي احلرااح
 [وحرز ال شب والحطب الح ائر : ] قال رحمه اهلل 

احل ــائر معروفــة وهــي الـــد تضــ  مــن خشــب، فهـــذه احل ــائر توضــ  فيهــا اخلشـــب واحلطــب وهــذا هــو حر هـــا، 
 .جلريان العادة بذلك

 [وحرز المواشي الصيـر : ] قال رحمه اهلل 
 .هي ح ائر الغنم وحنوها: الصري

 .فإذا وض  غنمه يف ح رية فهذا هو حر ها
فلـو وضــ  عنـد بــاب داره ح ـرية خشــب ووضــ  فيهـا أغنامــه فسـر  منهــا شــيء يبلـغ نصــاباً فـإن فيــه القطــ  ألن 

 .هذا هو حر ها يف العادة
 [وحرزها في المرعى بالراعي ون ره إليها غالبا  : ] قال رحمه اهلل 

أن يكـــون الراعـــي ين ـــر إليهـــا يف الغالـــب وإن كـــان يغيـــب عنهـــا  فـــإذا كانـــت يف املرعـــى فهـــذا هـــو حر هـــا بشـــرط
 .حل ات فهذا ال يؤثر أما إذا كانت غالباً تغيب عن ن ره فإهنا ليست يف حر 

فالقاعـــدة إذن أن املـــال إذا وضـــ  فيمـــا حيفـــد فيـــه يف العـــادة وهـــذا لـــيس لـــه ضـــابط حمـــدد بـــل خيتلـــف بـــاختبف 
 .وجوره وقوته أو ضعفه فإذا ثبت أنه حر  يف العادة فإنه يقط  به األموال والبلدان وباختبف عدل السلطان

 .وعليه فقد يكون يف هذه البلد حر  وهو يف بلد  أخرى ليس حبر 
 [وأن تنتفي الشبه  : ] قال رحمه اهلل 

 .هذا هو الشرط الراب 
 .وقد تقدم أن هذا شرط يف احلدود، وأن أهل العلم قد أمجعوا على ذلك

 .يؤخذ ببد  شبهة وببد  احتمال، بل البد أن تكون الشبهة ظاهرة لتقوى على درء احلدوتقدم أنه ال 
 

 [فال قطع بالسرق  من مال أبيه وإن عال : ] قال رحمه اهلل 
 .فإذا سر  من مال أبيه أو جده أو جد جده فب قط ، وإن عب
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 [اإ وال من مال ولده وإن سفل واألب واألم في هذا سو : ] قال رحمه اهلل 
 .فب يقط  إن أخذ من مال ولده أو لد ولده وإن نزل

 .فب قط  باألخذ من مال الوالد وال يف مال الولد لولده
 .والشبهة هنا وجوب النفقة، فقد جتب النفقة على الوالد

 .وقد جتب النفقة على الولد لوالده، كما تقدم
 .يف خصوص أخذ الوالد من مال الولد بل الشبهة: وهو رواية عن اإلمام أ د: وقال بعض أهل العلم

وأمـا أخـذ الولـد مــن مـال الوالـد فـب شــبهة فيـه والشـبهة إمنـا هــي يف أخـذ الوالـد مـن مــال ولـده وهـي شـبهة امللــك 
 (.أنت ومالك ألبيك ) : فاألب كما قال 

 .ك أال يقط والوالد ال ميكن أن يقط  بسبب مال ولده كما تقدم من أن الوالد ال يقتل بولده فبوىل من ذل
 .أما لو ظهر يف الولد فقر وحاجة فحينئذ يقوى القول بالشبهة وذلك لوجوب النفقة م  فقر الولد

 .أما وهو غين فيبعد حينئذ أن يقال بالشبهة
 ".أنت ومالك ألبيك: " أخذ الوالد من مال الولد وال إشكال يف أنه ال قط  فيه حلديث: إذن

مـن الولـد، فكـذلك ال إشـكال يف أنـه ال قطـ  ألنـه ال ميكـن أن يكـون الولـد وأما سرقة سوى األب من الوالدين 
ســبباً يف القطــ  والوالــد ســبباً يف الوجــود، وأمــا أخــذ الولــد مــن مــال الوالــد فيقــوي عــدم القطــ ، حيــث كــان الولــد 

 .فقرياً، هلذه الشبهة وهي وجوب النفقة عليه
 .أعلموأما وهو غين فيقوى قول من قال بإقامة احلد واهلل 

 [ويقطع األخ وكل قريب بسرق  من مال قريبه : ] قال رحمه اهلل 
لعـدم الشــبهة، إال أن يكــون فقـرياً واآلخــر ممــن ركـب عليــه اإلنفــا  حيـث تــرجح هــذا، فحينئـذ يقــوى القــول ببهنــا 

 .شبهة فب قط 
 [وال يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال اآلخر ولو كان محرزا  عنه : ] قال رحمه اهلل 

إن غبمـي هـذ قـد سـر  مـرآة لـزوجد قيمتهـا : أن رجبً أتى  ادم له إىل عمر فقال: " ملا روى مالك يف موطئه
 ".أرسله فب قط  خادمكم سر  متاعكم: ستون درمهاً فقال عمر

 .فإذا كان عبد الزوج إذا سر  من الزوجة ال يقط  فبوىل من ذلك الزوج نفسه: قالوا
 .العادة أن كل واحد  من الزوج  ينبسط يف مال اآلخر والشبهة يف ذلك قوية ألن

والذي ي هـر عـدم القطـ  للشـبهة وهـي   السارق والسارق  فاقطعوا أيديهما : بل يقط  ليية: وقال مالك
 .انبساط كل واحد يف مال اآلخر يف العادة
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اريـة بانبسـاط كـل واحـد  منهمـا وعليه فكذلك بعض األخوة أيضاً إذا كانوا يف دار واحدة، فالعادة فيما ي هر ج
 .يف مال اآلخر

 [وإذا سرق عبد من مال سيده : ] قال رحمه اهلل 
 ".مالك سر  بعضه بعضاً فب يقط "كما روى البيهقي بإسناد صحيح : فب قط ، قال ابن مسعود

 [أو سيد من مال مفاتبه : ] قال رحمه اهلل 
 .مكاتبه فإنه ال يقط  وذلك لشبهه امللك ألنه قد يعود قنا كما تقدم ميلك فإذا سر  السيد من مال: املكاتب

 [أو حر مسلم من بيت المال : ] قال رحمه اهلل 
 .ضعيف وهو يف البيهقي الشبهة هنا هي ماله يف بيت املال من حق إسنادهوفيه أثر عن عمر لكن 

 .وقال مالك بل يقط  ل اهر اآلية الكرمية
 .السلطان يعطي الناا حقوقهم فب ينبغي أن يقال، إهنا شبهةوالذي يتب  أنه خيتلف فإذا كان 

 .أما إذا كان ي لم الناا وال يعطيهم حقوقهم فيقوي حينئذ أن يقال كالشبهة
أن لكــل مســلم : أن املســلم احلــر إذا أخــذ مــن بيــت املــال فإنــه ال يقطــ  والشــبهة هنــا: املشــهور يف املــذهب: إذن

 .حقاً يف بيت املال
 .أنه يقط : والقول الثاين

 .والذي يرتجح هو القول األول إال أن يكون السلطان يعطي الناا حقوقهم فيضعف هذا القول، واهلل أعلم
أمـا إذا كـان عبـداً فإنـه يقطـ  ألنـه ال حـق لـه يف بيـت املـال وعليـه فـب شـبهة " أو حـر مسـلم: " وقد قال املؤلـف

 .له
 [أو من غنيم  لم ت مس : ] قال رحمه اهلل 

ة إذا مل ختمس فلبيـت املـال منهـا مخـس اخلمـس وعليـه فـإذا سـر  أحـد فكمـا لـو سـر  مـن بيـت املـال فـب الغنيم
 .قط 

 [أو فقير من غل  وقف على الفقراإ : ] قال رحمه اهلل 
 .للشبهة فإن له حقا يف ذلك

 
 [أو ش ص من مال له فيه شرك  له : ] قال رحمه اهلل 

 .رتك فيه فب قط  للشبهة وهي هنا شبهة امللكفإذا أخذ أحد الشريك  من املال املش
 [أو ألحد ممن ال يقطع بالسرق  منه لم يقطع : ] قال رحمه اهلل 
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 .فإذا كان لوالده نصيب من هذه الشركة، ألنه لو أخذ من مال والده فإنه ال يقط  كما تقدم يف املذهب
 .فكذلك إذا كان لوالده شرك يف هذا املال

 .من مال له فيه شرك أو أخذ من مال شركه ملن ال يقط  بالسرقة منه ال يقط  إذا أخذ: إذن
 -:مسـبلتان: وهنـا

 .مسبلة ظاهرة الشبهة فيها فب يقام فيها احلد، ومسبلة أخرى الشبهة فيها ضعيفة جداً 
  :لمسأل  األولىا

مــن احلاجــة فــب  هــي الســرقة يف عــام اجملاعــة، فــإذا أصــيب النــاا بســنة أي بــدب وقحــط فســر  بعضــهم ملــا جيــد
 .قط  عليه

 .أي يف عام جماعة" ال قط  يف عام سنة: " أن عمر قال: وذلك ملا روى عبد الر ا  يف مصنفه
والشـبهة يف ذلــك أن هــذا الســار  ال يكــاد خيلــو مــن ضــرورة جيـب معهــا علــى املســرو  منــه أن يبــذل لــه جمانــاً مــا 

 .يضطر إليه وذلك ألن إحياء النفوا واجب م  القدرة
ذا الذي قد سـر  عـام اجملاعـة واملسـرو  منـه قـادر وعليـه فيبذلـه هلـذا الـذي قـد سـر  واجـب حيـث قـدر علـى فه

 .ذلك فهذه شبهة قوية، وهذا هو املشهور يف مذهب أ د وهو قول عمر وال يعلم له مالف
 :الثاني  المسأل  

ر ، وهو املشـهور يف املـذهب إذا يف غاية الضعف بل يف غاية الغرابة أن يقال باحتمال صد  دعوى الساوهي 
هو ملكي قد أودعته إياه أي املسرو  منه أو رهنته إياه، أو قـد أذن يل فبخـذه فحينئـذ : سر  رجل مااًل مث قال

لك ألن جانبه أقوى فإن حلف فب حـق حينئـذ للسـار  لكـن  ءاحلف على أن هذا الشي: نقول للمسرو  منه
 .يده ال تقط  الحتمال صدقه

 .يعجز سار  عن مثل هذه الدعوى فيدعي أن املسرو  ملكه وحينئذ ال
وقد أبطل هذا ابن القيم غاية اإلبطال وبّ  أن هذا من احليل الد تبطل الشـرع مـن أصـله، فـب يعجـز سـار  أن 

 .يدعي مثل هذا وحينئذ فب قط 
لــة يســتطي  أن يفعلهــا كــل وهــذا ممــا تنــزه عنــه الشــريعة اإلســبمية فــب شــك  أن هــذا مــن احليــل الباطلــة وهــذه حي

 .سار 
 [وال يقطع إال بشهادة عدلين : ] قال رحمه اهلل تعالى
 .ذكرين حرين اتفاقاً 
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فقد اتفق العلماء على أنه ال يقط  إال بشهادة عدل  ذكرين حرين وهي البينة فثبتـت اـا السـرقة ويرتتـب عليهـا 
 .احلد باتفا  أهل العلم ولو كان ذمياً 

ذمـي بالسـرقة فـإن احلـد ال يقـام عليـه فالبينـة هـي شـهادة شـاهدين عـدل  مسـلم  ذكـرين  فلو شهد ذميان على
 .حرين

 [و إقرار مرتين : ] قال رحمه اهلل 
: هذا هو الطريق الثاين لثبوت السرقة الد يرتتب عليه إقامة احلـد وهـو أن يقـر بالسـرقة علـى نفسـه مـرت ، فيقـول

 .قد سرقت مث يقول قد سرقت
ُأيت النـ  : ما رواه أبو داود والنسائي مـن حـديث أيب املنـذر مـوىل أيب ذر عـن أيب أميـة املخزومـي قـالويدل عليه 
   بلظ قد اعرتف اعرتافاً ومل يوجد معه متاع فقال له الن ( :مـا إذا لـك سـرقت  )بلـى فبعادهـا : فقـال

: اســتغفر  اهلل وتــب إليــه فقــال نــ  فــبمر بــه فقطــ  مث جــيء بــه فقــال لــه ال واليقــ  مــرت   -مــرت  أو ثبثــاً 
 ".اللهم تب عليه ثبثا : "  استغفر اهلل وأتوب إليه، قال 

هذا احلديث فيه أبو املنذر موىل أيب ذر وهو جمهول لكن احلـديث لـيس مبنكـر، وجهالـة التـابعي ليسـت باجلهالـة 
ي بإسـناد صـحيح عـن علـي، أن القوية، م  وجود شـاهد لـه، وهـو مـا ثبـت يف مصـنف عبـد الـر ا  وسـنن البيهقـ

 .شهدت على نفسك مرت ، فبمر به فقط : إين سرقت فقال علي: إين سرقت فرّدة، فقال: رجبً قال له
وال يعلم لعلي مالف، فعلى ذلك احلديث املتقدم حـديث حسـن ولـيس مبنكـر ويشـهد لـه فعـل علـي ويشـهد لـه 

 .اإلقرار البد أن يكون أربعاً العباا على مسبلة الزنا، فالزنا بينته أرب  شهادات و 
 .فكذلك السرقة البد أن يقّر على نفسه مرت ، هذا هو املشهور يف مذهب أ د، خبفاً للجمهور

 .مرة ألنه اعرتاف واالعرتاف يثبت مبجرد اإلقرار ولو مرة واحدة بإقراريكتفي : فاجلمهور قالوا
 .واحلجة م  أهل القول األول ملا تقدم

 .يقام عليه احلد إال إذا شهد على نفسه مرت فالصحيح أنه ال 
البد أن يقر على نفسه مرت  ويصف سرقة توجب احلد، فيب  احلر  ويبـ  قـدر مـا سـر ، فـيعلم لـو تـوفر : إذن

الشروط وكذلك يف البينة فببد وأن يشهد كل شاهد مبا يوجب احلد فيصف السرقة وأنه قد سر  من حر  وأن 
 .املسرو  كذا

 .ت حد السرقة بالبينة واالعرتافيثب: إذن
 لكن هل يثبت بطريق ثالث أم ال؟

 .واملذهب أنه ال طريق ثالث، بل ال يقام احلد إال ببحدمها
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أن العــ  املســروقة عنــد الســار  مــ  : أن هنــاك طريقــاً ثالثــاً وهــو" وهــو أصــح القــول : " واختــار ابــن القــيم وقــال
 .عنده الع  املسروقة فريى ابن القيم إقامة احلد عليهالتهمة فإذا كان ممن يتهم بالسرقة ووجدت 

 .وهذا ظاهر كما تقدم يف إقامة احلد على من تقيب اخلمر أو وجدت منه رائحته وإقامة حد الزنا باحلبل
 .فالبينة واالعرتاف خربان حيتمبن الصد  والكذب، وغلبه ال ن صدقهما

 .ح يف السرقة ال حيتمل إال السرقة كما قال ابن القيموأما إذا وجدت عنده الع  املسروقة فهذا نظ صري
فيمـا ي هـر لـو ادعـي شـبهة كـان يـدعي أهنـا عاريـة عنـه فالـذي ي هـر أن هـذا يـدرأ عنـه احلـد، فـإن احلـدود : لكن

 .تدرأ بالشبهات
 [وال ينزع عن إقراره حتى يقطع ] : قال رحمه اهلل 

 .ا تقدم يف باب الزنارجعت قبيل القط  فإنه ال يقط ، وذلك كم: فلو قال
تـدل عليـه القـرائن كـبن يصـف السـرقة وأن يكـون املسـرو  عنـده، وأن يكـون  إقـرارهوظاهر كبم املؤلف ولو كان 

 .فلو دلت القرائن على السرقة فله الرجوع هذا هو ظاهر كبم احلنابلة –املسرو  منه قد فقد هذا الشيء 
ه حيث اعرتف فإنه تائب، وتوبته قبل أن يقدر عليه وقد قال والذي يتب  يل أن هذا ال اهر صحيح وذلك ألن

فهـذا قـد أتـى تائبـاً ومل .   إال الذين تابوا مـن قبـل أن تقـدروا علـيهم فـاعلموا أن اهلل غفـور رحـيم : تعـاىل
تقـم عليــه بينــة تــدل علـى ســرقاته فحينئــذ إن اعــرتف أقــيم عليـه احلــد، فــإن رجــ  عـن اعرتافــه قبــل ذلــك منــه، واهلل 

 .علمأ
 [وأن يطالب المسروق منه بماله ] : قال رحمه اهلل 

 .إذا ثبتت السرقة عند احلاكم ومل تثبت مطالبة بـهذا املال فب يقيم عليه احلد
 .سر  مايل فُعثر على السار  فهنا يقط  وال إشكال: إذا أتى املسرو  منه إىل احلاكم فقال

هــل يقــام عليــه احلــد يف الصــورة األوىل، ويف الصــورة الثانيــة هــل لكــن إن مل يطالــب املســرو  منــه أو كــان غائبــاً، ف
 ننت ر حن حيضر فنن ر هل يطالب أم ال؟

- :قوالن ألهل العلم
 .ما ذكره املؤلف هنا، وهو مذهب اجلمهور قالوا ال يقيم عليه احلد إال مبطالبة املسرو  منه: القول األول

فـبمر بـه أن  د عليـه يف املسـجد فـذهب بالسـار  إىل النـ  واستدلوا حبديث صفوان ملا سر  رداؤه وهو متوسـ
 (. هال كان هذا قبل أن تأتيني : )يقط  فشف  له صفوان فقال له الن 

 .فيدل على أنه ال يقام إال باملطالبة: قالوا
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منـه أن احلـد يقـام ولـو مل يطالـب املسـرو  : وهـو مـذهب مالـك واختيـار شـيخ اإلسـبم ابـن تيميـة: والقول الثـاين
وذلــك ألن احلــد حــق هلل تعــاىل فيقــام علــى الســار  وإن مل يطالبــه املســرو  منــه، فمــا دام وصــل إىل احلــاكم فــإن 

 .احلد يقام عليه
 ".والسار  والسارقة فاقطعوا أيديهما: "بعموم اآلية: واستدل

 .ومل يشرتط اهلل سبحانه طلب املسرو  منه وال رضاه يف إقامة احلد
ورفـ  ذلـك أنـه ال  تدلوا به، فإن احلديث قضية ع ، فليس فيه أنه لـو بلـغ ذلـك النـ  وأما احلديث الذي اس

 .يقيم عليه احلد
كمــا يف حــديث أيب أميــة وتقــدم أنــه حــديث حســن وأقامــه علــي ولــيس يف ذلــك طلــب مــن   وقــد أقــام احلــد 

 .املسرو  منه
 .وعليه فب يشرتط أن يطالب بإقامة احلد والقول الثاين هو الصحيح وأن احلد يقام مطلقاً ألنه حق هلل تعاىل

 [إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى و : ] قال رحمه اهلل 
 . والسارق والسارق  فاقطعوا أيديهما  : إمجاعاً قال تعاىل

 .وقد أمج  أهل العلم على أن اليد الد تقط  هي اليد اليمي
 [من مفصل الفف وحسمت : ] قال رحمه اهلل 
مفصــل الكــف، وحســمت واحلســم بــبن يقطــ  الــدم بالزيــت املغلــي لــئب يتــز  فيمــوت وهــذا أي  فتقطــ  يــده مــن

 .احلسم واجب حفاظاً على نفسه
فإن سر  بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وأبقى له عقب يطؤ به اتفاقـاً وهـو قـول علـي كمـا 

 .يف مصنف ابن أيب شيبة
 :فإن سر  ثالثة
حــن املــوت، أو يتــوب، أي يعــزر بــاحلبس وهــو قــول علــي كمــا يف مصــنف ابــن أيب شــيبة وحيــبس : فاحلنابلــة قــالوا
 .بإسناد حسن

 .بل تقط  يده اليسرى فإن سر  الرابعة قطعت رجله اليمي: وقال اجلمهور وهو رواية عن أ د
لـه فنهـى ببثر عن أيب بكر وعمر يف رجـل سـر  وهـو مقطـوع اليـد والرجـل فـبمر أبـو بكـر أن يقطـ  رج: واستدلوا

 .عن ذلك عمر وأشار بقط  يده، واألثر حسن
 .واألشبه هو قول علي، وقد تعارضت أقوال الصحابة فاألشبه هو قول علي
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وذلــك ألن اهلل تعــاىل أمــر بقطــ  اليــد واتفــق أهــل العلــم علــى قطــ  الرجــل اليســرى بعــد ذلــك، ولــيس عنــدنا نــظ 
، وظاهره أال يقط  سوى اليد وح  كـان كـذلك فإنـا يدل على القط  فاهلل عز وجل إمنا أمر بقط  اليد فحسب

ال نقول بالقط  فيما سوى ذلك إال فيما اتفق عليه أهل العلم، واتفقوا على قطـ  الرجـل اليسـرى، قـال علـي يف 
 ".إن قطعت ال ينبغي أن يقط  رجله ويده فيبقى ال قائمة له"أثره، 

 يشــرب وإذا قطعــت رجــبه مجيعــاً فــب ميكنــه املشــي فــإذا قطعــت يــداه فــب ميكنــه أن يســتطيب وال أن يبكــل وال
 .  فمعي ذلك إتبف جنس العضو

فالــذي يــرتجح هــو مــا ذهــب إليــه علــي ال ســيما يف أنــه قــال ذلــك لعمــر وال ــاهر أن عمــر أقــره علــى ذلــك واهلل 
 .أعلم

 فإن سر  بعد ذلك وقلنا بالقط  فهل يقتل أواًل؟
أتــى  اإلســبم أنــه يقتــل ويف ذلــك أثــر رواه النســائي أن النــ   قــال أبــو مصــعب املــالكي وهــو قيــاا قــول شــيخ

اقطعوه مث أتى الثانية فقال كـذلك مث أيت بـه الثالثـة فقـال  : إنه قد سر  فقال: اقتلوه، فقيل: برجل قد سر  فقال
علــه لكــن احلــديث أنكــره النســائي وأ" اقتلــوه: "كــذلك مث أيت بــه الرابعــة فقــال كــذلك، مث أيت بــه اخلامســة فقــال

 .مبصعب بن ثابت يف سننه وقال ال أرى أن يف هذا الباب حديثًا صحيحاً 
 . يف أول مرة اقتلوه والواجب قطعه فالذي يتب  أن هذا احلديث منكر إذ كيف يقول الن  

منكر لكن من باب التعزير فإنه يثبـت بالقتـل كمـا قـال شـيخ اإلسـبم يف شـارب  احلديثفالذي يرتجح أن هذا 
 .رج  ذلك إىل اإلمام من حيث التعزير أما يف احلكم يف األصل فب قتلاخلمر فم

 [ ومن سرق شيئا  من حرز ثـمرا  كان أو كثرا  أو غيرهما أضعفت عليه القيم  وال قطع ] :قال رحمه اهلل
 .هو اجلّمار الذي يكون يف النخل: الكثر

لكـن جيـب عليـه : حـر  فـب قطـ  لعـدم احلـر ، قـالوااملشهور يف املذهب أن من سر  متراً أو كثراً أو شاة من غـري 
 .غرامة مثلية فالشاه شاتان، والتمر إذا كان صاعاً فصاعان، وإذا أخذ من الكثر القيمة الفبنية فعليه ضعفها

من أصـاب بقيـ  مـن ذف )  : قال يف التمر املعلق  جيد أن الن  بإسنادمبا ثبت يف سنن النسائي : واستدلوا
فلـيس عليـه شـيإ ومـن خـرج بشـيإ منـه فعليـه  -وهـي طـرف الثـوب  -ر مت ـذ خبنـ   صاحب حاجـ  غيـ
 ( .ال رام  والعقوب  

 ".فعليه غرامة مثلية: " ويف رواية
 .وحنوه يف أيب داود وابن ماجه يف الشاة
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 وأما سوى ذلك فليس فيه غرامة مثلية بل ضمان مثله ألن هذا هو األصل، فاألصل هـو ضـمان املثـل وال: قالوا
 .يستثي إال ما دل عليه احلديث وهو التمر وحنوه والشاة

أو "وقــال شـــيخ اإلســـبم واختــاره ابـــن ســـعدي وهـــو القــول الثـــاين يف املـــذهب وهـــو ظــاهر كـــبم املؤلـــف يف قولـــه 
 .وهو أن هذا احلكم ليس مبختظ بالشاة والتمر، بل كل ما أخذ من غري حر  ففيه غرامة مثلية" غريمها

 .عقوبته ملان  فإن الضمان يضاعف أسقطتللقاعدة وهي أن ما للقياا الصحيح، و 
العقوبـة ضـاعفنا  أسـقطتوعلى ذلك فليس متصاً بالتمر والشاة بل هو عام يف كل ما سر  من غري حر  فلمـا 

 .الغرم
 باب حد قطـاع الطريق

 .وهم الذين خييفون السبل بالقتل وأخذ املال: قطاع الطريق
إنما جزاإ الذين يحاربون اهلل ورسـوله ويسـعون فـي األرض فسـادا  أن  : تعالى قولهواألصل يف هذا الباب 

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزف في الدنيا ولهم 
 . في اآلخرة عذاب ع يم 

 [وهم الذين يعرضون للناأ بالسالح : ] قال رحمه اهلل
 .و ذلككالسيف والنبل وحن

ومثله أيضاً عند مجاهري العلماء العصا واحلجـر، وحنـو ذلـك ممـا يتلـف األطـراف وجيـرح األبـدان وفيـه معـي احملاربـة 
 .واإلفساد يف األرض

 [في الصحراإ أو البنيان : ] قال رحمه اهلل 
اء واختيـار شـيخ فسواء كان هذا يف الصحراء أو كان يف البنيان أي يف املدن والقوى، وهو مذهب مجـاهري العلمـ

 .اإلسبم ابن تيمية
فاآليـة عامـة يف البنيـان    إنما جزاإ الذين يحاربون اهلل ورسوله ويسعون فـي األرض فسـادا   : لعموم اآلية
 .ويف الصحراء

بــل يف الصــحراء فقــط، وأمـــا يف : وقــال بعــض أهــل العلــم كمــا هــو قــول بعــض احلنابلــة وهــو مــذهب أيب حنيفــة
 .حملارب البنيان فليسوا من ا

 .لوجود الغوث يف البنيان، أي من استغاث فيها أغيث  بف الصحراء: قالوا
 .والصحيح هو األول ل اهر اآلية الكرمية فهي عامة يف البنيان والصحراء
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مث إن البنيــان أع ــم وذلــك ألن البنيــان حمــل األمــن والطمبنينــة فــب شــك أن مــن جعــل اخلــوف فيهــا، أشــد وأقــبح 
 .الصحراء ألن البنيان موض  األمن والطمبنينة ممن جعل ذلك يف

 [في صبونهم المال مجاهرة ال سرق  : ] قال رحمه اهلل 
 .فإذا كانت سرقة فكما تقدم

 .لكن هنا يبخذون املال جماهرة، يرفعون عليهم العصي والسبح فيبخذون أمواهلم
خذ المال قتـل ثـم صـلب حتـى الذمي وأفمن منهم قتل مفافئا  أو غيره كالولد والعبد و : ] قال رحمه اهلل 

 [يشتهر 
فمن فيهم قتل مكافئاً أو غريه، كالوالـد يقتـل ولـده كـاحلر يقتـل العبـد، وكاملسـلم يقتـل الـذمي، وأخـذ املـال فـإهنم 

 .يقتل ويصلب
فلــو أن األب قتــل ولــده يف احلرابــة فإنــه يقتــل بــه أو قتــل مســلم ذميــاً كــبن خييــف بعــض املســلم  الُســبل فيقتلــون 

 .ذمياً فإن يقتلون به
 .أو حراً أخاف الطريق فقتل عبداً وتقدم أن املشهور يف املذهب أن احلر ال يقتل بالعبد، وأما هنا فإنه يقتل

وذلــك حلــق اهلل تعــاىل، فهنــاك يف بــاب القصــاص هــو حلــق اآلدمــي، وأمــا هنــا فهــو حلــق اهلل تعــاىل، فهــو حــد مــن 
- :صاحلدود فالفر  ب  هذا الباب وباب القصا

أن باب القصاص حق ليدمي وعليه فب يقتل الوالـد بولـده وال يقتـل يف املشـهور السـيد بالعبـد وال يقتـل املسـلم 
 .بالذمي

 .وأما هنا فهو حق هلل تعاىل
 أن يقتلـوا.. إنما جزاإ الذين يحاربون اهلل  : ولذا فإن اهلل مل يرج  قتلهم إىل أولياء املقتول فهو حد فقال

ك إىل أوليائهم  بف آية القصاص فقد أرج  اهلل ذلك إىل أولياء املقتول وأن أولياء املقتول باخلرية ومل جيعل ذل
 .ب  القتل والدية والعفو

قد يفهم من ذلك خبف املذهب فقد يفهم أنه لو قتل واحد منهم يقتل وأما البقية فـإهنم " فمن منهم: "وقوله
 .ال يقتلون

ك فاملشـهور يف املـذهب أن قطـاع الطريـق إذا قتـل واحـد مـنهم فحكمهـم مجيعـاً واملشهور يف املذهب خـبف ذلـ
القتل وإذا أخذ املال واحد منهم فحكمهم مجيعاً القط  وإذا أخذ واحد منهم املال وقتل فحكمهم مجيعاً القتل 

 .والصلب هذا هو مذهب احلنابلة
 .بل إمنا يقتل القاتل ويقط  اآلخذ: وقال الشافعية
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القـول األول وذلـك ألن احملاربـة مبناهـا علـى املنعـة واملناصـرة، فهـو لـوال هـؤالء مل خيـف السـبيل ومل  والصحيح هـو
 .يقتل ومل يبخذ املال

 .فمن منهم قتل وأخذ املال أي مج  ب  معصيت ، القتل وأخذ املال، فإنه يتقل ويصلب
 .وهذا هو مذهب مجهور العلماء

ن اهلل ورســوله ويســعون فــي األرض فســادا  أن يقتلــوا أو يصــلبوا أو إنمــا جــزاإ الــذين يحــاربو  : قــال تعــاىل
 . تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض 

 وقد اختلف أهل العلم يف لف ة هل هي للتنوي  أم هي للتخبري؟
نايــة أي هــل هــذه العقوبــات ختتلــف بــاختبف اجلنايــات فكــل عقوبــة جلنايــة، فالقتــل والصــلب جلنايــة والقتــل جل

 .وقط  األيدي واألرجل جلناية والنفي جلناية
م أهنــا للتخيــري، فاإلمــام مــري بــ  هــذه العقوبــات فــإن شــاء قتــل وصــلب وإن شــاء قتــل، وإن شــاء قطــ  األيــدي أ

 .واألرجل من خبف وإن شاء نفى من األرض
لــوا ويصــلبوا فعــل ذلــك، وإن مرجــ  ذلــك إىل اإلمــام فــإن رأى أن يقت: فمــذهب املالكيــة إىل أهنــا للتخيــري فقــالوا

 .رأى أن تقط  أيديهم وأرجلهم من خبف فعل ذلك، وإن رأى أن ينفوا من األرض فعل ذلك
بل هي عقوبات متلفة جلنايات متلفة فإن قتـل وأخـذ املـال فعقوبتـه اجلمـ  بـ  القتـل والصـلب : وقال اجلمهور

املـال ومل يقتـل فعقوبتـه أن تقطـ  يـده اليمـي ورجلــه وإن قتـل فقـط ومل يبخـذ املـال فعقوبتـه القتـل فقـط وإن أخــذ 
 .اليسرى

 .وإن أخاف السبيل ومل يبخذ ماالً فإنه ينفى من األرض هذا هو القول الراجح ويدل عليه األثر والن ر
فما ثبت عن ابـن عبـاا مـن غـري مـا وجـه فهـو أثـر حسـن فقـد رواه ابـن جريـر الطـربي والبيهقـي وعبـد : أما األثر

إن قتلوا وأخـذوا املـال قتلـوا وصـلبوا، وإن قتلـوا، ومل يبخـذوا املـال قتلـوا ومل يصـلبوا، وإن : " هم أنه قالالر ا  وغري 
" أخذوا مااًل ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خـبف وإن أخـافوا السـبيل ومل يبخـذوا مـاالً نفـوا مـن األرض

 .فهذا أثر ابن عباا يف تفسري هذه اآلية
 .قتضى العدل اختبف العقوبات باختبف اجلناياتفإن م: أما الن ر

وإرجــاع ذلــك إىل احلـــاكم قــد يرتتـــب عليــه تضـــيي  وعبــث فــب شـــك مــن إرجـــاع ذلــك إىل الشـــرع كوهنــا مســـبلة  
منضبطة مـن الشـارع أوىل مـن إرجاعهـا إىل احلـاكم لـئب يـدخل فيهـا شـئ مـن العبـث وهـذا هـو القـول الـراجح يف 

 .هذه املسبلة
 .املال فإنه يقتل ويصلب حن يشتهر إذن ليس هناك مدة حمددة لصلبهفمن قتل وأخذ 
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وهـــو أن يوضـــ  اخلشـــب كالصـــليب مث يوضـــ  الرجـــل كالصـــليب قـــد ربطـــت كـــل يـــد  شـــبه، : والصـــلب معـــروف
فيصلب حن يشتهر أمره ب  الناا وينزجرون عن معصيته وليس حمدداً بثبثة أيام كما ذكر الشـافعية بـل مرجـ  

 .اره، فمن ما اشتهر وحصلت املصلحة املقصودة من صلبه فإنه يزال عنه الصلبذلك إىل اشته
 .وهذا هو القول الراجح لعدم الدليل على التحديد وألن املصلحة قد تكون يف أكثر من ثبثة أيام

إذا قتلــتم فأحسـنوا القتلــ  وصــلبه : ) وكـبم املؤلـف هنــا وهـو املــذهب فيـه أنـه يقتــل مث يصـلب وذلــك لقولـه
 .ليس من إحسان القتلة، وعليه فيقتل أوالً ويصلب ثانياً إحساناً لقتلته(  بل قتلهق

 .وهو مذهب املالكية أنه يصلب مث يقتل أي يكون صلبه وهو حي: والقول الثاين يف املسبلة
ن إنما جزاإ الذين يحاربون اهلل ورسوله ويسعون فـي األرض فسـادا  أ : وهذا هو القول الراجح لقوله تعاىل

فجعل التصليب جزاءاً هلم فـدل علـى أن ذلـك عقوبـة هلـم فلـيس املقصـود فيـه جمـرد انزجـار    يقتلوا أو يصلبوا
 .وعقوبته على معصيته بذلك إيبمهالناا وردعهم بل املقصود أيضاً 
رجـاً يف أي قال بعض احلنابلة يعين قوالً ضعيفاً قاله بعـض احلنابلـة فلـيس م" قيل"وقد ذكره يف اإلنصاف بلف ة 

 .املذهب
 [وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما  ولم يصلب : ] قال رحمه اهلل 

 .إذا قتل بعضهم ومل يبخذ املال فعقوبته القتل بب صلب ملا نقلده يف أثر ابن عباا
 [وإن جنوا بما يوجب قودا  في الطرف تحتم استيفاؤه : ] قال رحمه اهلل 

ا يوجب قوداً أي قصاصاً كبن يقطعوا اليد من املفصل فإنه يتحتم إذا جي هؤالء القطاع أو بعضهم مب
 .استيفاؤه

لكن لو جنوا مبا ال يوجب القصاص كبن يقطعوا اليد من غري مفصل فهذا ال يوجب القصاص وعليه فب يقط  
 .طرفه للعلة املتقدمة يف باب القصاص

إن شئت أن : مرج  ذلك إىل اجملين عليه فيقال له هنا إذا جنوا مبا يوجب قوداً فإنه يتحتم استيفاؤه فليس: إذن
يقط  طرفه وإن شئت أن تبخذ الدية، بل يتحتم استيفاؤه هذا هو أحد القول  يف املسبلة وهو ما ذكره املؤلف 

 .قياا على القتل
 .أنه ال يتحتم استيفاؤه" فاملذهب على خبف ما ذكره املؤلف هنا" وهو املذهب، : والقول الثاين

ألن اهلل إمنا ذكر القتل وهو حيث قتلوا، وقط  الطرف ليس مبنصوص عليه وكذلك اجلرح، فاهلل إمنا نظ وذلك 
على النفس وأما ما دون النفس من اجلراح واألطراف فإن اهلل مل ينظ عليها فكانت كسائر اجلنايات واألظهر 
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قتل النفس فبوىل من ذلك أن يتحتم القول األول وهو ما ذكره املؤلف، قياساً على القتل، فكما أنه يتحتم 
 .قط  الطرف وأن يتحتم االستيفاء يف اجلرح وكونه مل ينظ عليه ال مين  القياا فإنه يف معي املنصوص عليه

وإن أخذ كل واحٍد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل : ] قال رحمه اهلل 
 [ام واحد وحسمتا ثم خلى واحٍد يده اليمنى ورجله اليسرى في مق

فإذا أكل واحد منهم من املال قدر ما يقط  ببخذه السار ، وهو رب  دينار فصاعداً ومل يقتلوا قط  من كل 
 .واحد يده اليمي ورجله اليسرى

 .وعليه فلو أخذوا من املال أقل من رب  دينار فب يقام عليهم هذا احلد
 .قياساً على السرقة: قالوا
بل لو أخذ أقل من النصاب فإنه حيد وهذا هو القول الراجح لإلطب  يف اآلية ويف األُمر : يةوقال املالك 

املتقدم وما قياا احلنابلة ففيه ن ر، وذلك ألنه قياا م  الفار  والفار  ب  حد السرقة وحد احلرابة، أن حد 
فهو أخف، فكان قياساً م  الفار  فب  احلرابة أع م فإن فيه قطعاً لليد اليمي والرجل اليسرى، وأما حد السرقة

 .يصح أن يقاا األع م باألخف
يد كل واحد اليمي ورجله اليسرى يف مقام واحد ل اهر اآلية، ف اهرها أن ذلك يكون يف مقام واحد  وتقط 

 . وألن يف عدم جعلهما يف مقام واحد، ببن تقط  يده اليمي اليوم ورجله اليسرى غداً يف ذلك تعذيباً له
وتقط  اليد اليمي من مفصل الكف، وتقط  الرجل اليسرى م  الكعب م  إبقاء العقب اليمي عليه، أي  

 .كالقط  يف السرقة
 .بالزيت املغلي "وحسمتا "
 . سبيله ألنه قد استوا منه فب يسجن إذ ال دليل على ذلك "مث خلي "
 
 

السرق  نفوا بأن يشردوا فال يتركون يأوون إلى  فإن لم يصيبوا نفس ا وال ماال  يبلغ نصاب] :قال رحمه اهلل
 [بلد 

إذا أخافوا السبيل، ومل يبخذوا ماالً وعلى املذهب لو أخذوا ماالً دون النصاب فكذلك نفوا ببن يشردوا فب 
 .يرتكون يبوون إىل ببد، مبعي ينفون متفرق  يف الصحاري وال يقرون يف بلد حن يتوبوا

العلم يف املسبلة، وأهنم ال يقرون يف بلد حن يتوبوا، فمثبً ثبت للحاكم، أنـهم ذهبوا وهذا هو أحد أقوال أهل 
 .إىل الرياض فإنه ببمر بإخراجهم منها، وإذا نزل يف القصيم فإنه يبمر بإخراجه منها وهكذا حن ت هر توبته



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دودحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

  الحمد حفةة هللا حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

 

55 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 .رض كلها فب يقرون يف أرضف اهره حن ينفوا من األ: قالوا   أو ينفوا من األرض : لقوله تعاىل: قالوا
وقال األحناف بل حيبسون، وهذا يف احلقيقة يف معي النفي من األرض ألن السج  ليس يف الدنيا فكما لو 

 .نفي من األرض، لكن ظاهر اآلية خيالف ذلك
 .ينفى من البلد الذي قط  فيه الطريق إىل بلد آخر ويسجن، وهذا فيما ي هر أصحها: وقال مالك

أي األرض املعهـودة    ينفوا من األرض : ه ينفى من األرض فل اهر اآلية وعلى ذلك فقوله تعاىل وأما كون
وهذا حيث مل نقل بالسجن لكن لو قلنا بالسجن وهو الراجح فيكون املعي ينفوا من األرض كلها فإذا أخرجـوا 

 أمـر بنفـيهم مـن األرض وعنـدما من بلد إىل آخر فقـد حصـل النفـي، وإذا سـجنوا فقـد فعلنـا مـا نسـتطي  ألن اهلل
حنشرهم يف موض  واحد نكون قد فعلنا ما نستطي  فلم يقروا يف أرض إال األرض الد ال ميكـن أن خيرجـوا منهـا 

 .إال باملوت وهذا أظهر األقوال وهو اختيار ابن جرير
و فيها حيث ال فألنه إذا سجن فقد اخرج من األرض كلها كما تقدم إال األرض الد ه: وأما كونه يسجن

 .سبيل لنا إىل إخراجه منها فقد فعلنا ما نستطي  وهذا تفسري ابن جرير هلذه اآلية
فقد ترتتب عليه بعض املفاسد كخروجهم إىل أرض الكفار فيكونون حمارب  : وأما ما ذهب إليه احلنابلة

 .لإلسبم
 .أو أن يكون األمن أضعف مما ينبغي فيعودون إىل قوهتم مرة أخرى

 :ألـ سـم
 ما حكم أخذ اإلتاوة وهي الضريبة الد كانت تؤخذ مقابل املرور مبنطقة معينة؟

- :فيه تفصيل: األظهر أن يقال
فإذا كانت األرض هلم فتكون حينئذ شبهة فتكون كاجلمارك الد تؤخذ اآلن، فليسوا من قطاع الطريق وإن كان 

أخذ املال على سبيل قط  الطريق ألهنم يقولون  هذا ال حيل لكنها تكون من باب املكوا وال تكون من باب
حنن ال خنيف بل حنفد هلم وأما إذا كانت األرض ليست هلم فإنه ال يتب  أهنا شبهة وحينئذ يكونون قطاع 

 .طريق
ألهنم ال يقصدون قط  الطريق : هؤالء مكاساً وال يعتربون قطاع طريق قال: وشيخ اإلسبم ابن تيمية يقولون

 .ر ه اهلل ومل يفر  ب  ما إذا كانت البلدة هلم أو مل تكن هلم بفعلهم فبطلق
 .لكن فيما ي هر التفصيل املتقدم فيه قوة

 :مسـأل 
 ل جيو  لنا أن خندر اليد عند القط  أم ال؟ه
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فاقطعوا   : أنه جيو  ذلك يف حد السرقة ألن املقصود من قط  اليد ال إيبم السار  قال تعاىل: األظهر
  أيديهما 

 .وكذلك هنا الن املقصود هو القط 
لكن إذا قط  طرف رجل آخر فب جيو  لنا أن خندر يده عند القط  وذلك للمثلية ألنه إذا بنج فإنه ال يشعر 

 .يف باب القصاص ال جيو  ذلك، ويف باب القط  جيو  ذلك: باألمل كما شعر به اجملين عليه، فإذن
يقدر عليه سقط عنه ما كان هلل من نفي وقطع وصلب وتحتِم ومن تاب منهم قبل أن ] :قال رحمه اهلل

 [ قتٍل 
ومن تاب منهم يعين قطاع الطريق قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان هلل من نفي وقط  وصلب و تم قتل 

 .وهذه أحكام قاط  الطريق كما تقدم
 .وأما إن تاب من بعد القدرة عليه فإن حد احلرابة يقام عليه

 [وأخذ بما لآلدميين : ]  قال رحمه اهلل
 .وذلك ألن حقو  اآلدمي  حمفوظة ألن مبناها على املشاحة

 [من نفس وطرف ومال إال أن يعفى له عنها : ] قال رحمه اهلل 
 .فإن قتل أحد منهم نفساً فإنه يقتل إال أن يفعوا األولياء أو يقبلوا الدية

 .وإن أخذوا ماالً ففيه الضمان
 .ن الطرف يقط  إال أن يعفى له عنهاوإن قطعوا طرفاً فإ

 .من تاب منهم قبل القدرة عليه فإن حق اهلل يسقط وأما حق اآلدمي  فمبنية على املشاحة: إذن
 وهل هذا احلكم خاص يف حد احلرابة أم هو عام يف سائر احلدود؟

- :قوالن ألهل العلم
وهــو مــذهب املالكيــة واألحنــاف وأحــد  هــو خــاص يف حــد احلرابــة،: وهــو مــذهب اجلمهــور قــالوا: القــول األول

 .القول  يف مذهب الشافعي وهو رواية عن أ د
 .فلو أن رجبً  نا مث تاب قبل أن يقدر عليه مث ثبت عليه احلكم فإن احلد يقام عليه

 .ولو أن رجبً سر  مث تاب قبل أن يبلغ ذلك احلاكم، مث بلغه ذلك بعد توبته فإنه يقام عليه احلد
 .الزاني  والزاني فاجلدوا كل واحٍد منهما مائ  جلدة  : بعمومات األدلة: واستدلوا
 السارق والسارق  فاقطعوا أيدهما   وهذه العمومات تدل على أن هذا احلد ال يسقط بالتوبة: قالوا. 

 .رجم ماعزاً والغامدية، وكانا تائب  وألن الن  : قالوا
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املشهور عندهم، وهو املعتمد يف مذهب الشافعية واختيـار شـيخ اإلسـبم وهو مذهب احلنابلة يف : والقول الثاين
 . وتلميذه ابن القيم أن احلد ال يقام عليه كحد احلرابة

 .ومما استدلوا به
 .القياا على حد احلرابة

أصـليت معنـا، : مبا ثبت يف الصحيح  أن رجبً قال يـا رسـول اهلل إين أصـبت حـداً فبقمـه علـي فقـال: واستدلوا
 .قد غفر اهلل لك: نعم، فقال: الق

فـدل علـى أنـه ( التائـب مـن الـذنب كمـن ال ذنـب لـه ) : فيما رواه ابن ماجـه وهـو حـديث حسـن  ولقوله 
 .مساو  ملن ال ذنب له، ويدخل يف ذلك عدم إقامة احلد عليه

 .فهي عمومات مصوصة باألدلة الد ذكرناها: وأما ما استدل به أهل القول األول: قالوا
 .وأما استدالهلم برجم ماعز والغامدية

عليهما، فإن احلد مطهر والتوبة مطهرة  أهنما كانا طالب  لذلك مريدين له، ومن مث أقامه الن : فاجلواب عنه
فـدل علـى " هـب تركتمـوه يتـوب فيتـوب اهلل عليـه: "ومها اختارا احلد، ويدل على هذا أن الن  قال يف ماعز ملا فر

 .الختيارمها ذلك قامة احلد، وإمنا أقامه الن  أنه ال يتع  إ
 .وعليه فإذا اختار صاحب املعصية إقامة احلد، فإن احلاكم يقيم عليه احلد

 .وهو اختيار شيخ اإلسبم وتلميذه ابن القيم وأن احلدود عامة تسقط بالتوبة والراجح ما ذهب إليه الحنابل 
 

 د، أنه البد أن ي هر منه ما يدل على صد  التوبة من صـبح وأصح القول  ومها أحد الوجه  يف مذهب أ
 .العمل

: فقـال سـبحانه    فمن تاب من بعـد ظلمـه وأصـلح فـإن اهلل يتـوب عليـه  : يدل على هذا قوله تعاىل  و
كافيـاً أو ندمـه ألن هـذا أي النـدم   إقبعـهفدل على أن التوبة البد أن ي هر ما يدل عليها فليس جمـرد " وأصلح"

 .ال يعلم فهو أمر قل ، بل البد أن ي هر عليه من صبح العمل وظهور االستقامة ما يدل على توبته
 [ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو نهبه فله الدفع عن ذلك : ] قال رحمه اهلل 

 .فمن صال على نفسه أو حرمته أي حرميه أو ماله آدمي أو هنبه فله الدف  عن ذلك
 ( من قتل دون ماله فهو شهيد: ) حيح  أن الن  عليه الصبة والسبم قالففي الص

من قتـل دون أهلـه فهـو شـهيدا ومـن قتـل دون دينـه فهـو : ) كما يف الرتمذي وصححه وهو كما قال: وقال
 (. شهيدا ومن قتل دون دمه فهو شهيد
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: ي ليأخـذها قـالا فـال تعطـها قـالأرأيـت إن أراد رجـل مـال: )  وثبت يف مسلم أن رجًب قـال لرسـول اهلل 
 (.فإن قتلته قالا فهو في النار : فأنت شهيد قال: فإن قتلني قال: فإن قاتلنيا قال قاتلها قال

 .فهذا يدل على أن القاتل يدف 
 .وهنا ذكر املؤلف أن له الدف ، 

 [ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله : ] قال رحمه اهلل 
 يس املراد منه أنه ال جيب، بل املراد أنه مبذون له يف ذلك لكن هل جيب أم ال؟ل" له: "إذن هنا قوله

 .إن كان القاتل قد صال على نفسه أو على أهله فإنه جيب عليه الدف  يف أصح الروايت  عن اإلمام أ د
  وال تلقــوا بأيــديفم إلــى التهلفــ  : وجــوب حفــد العــرض  والــنفس وقولــه تعــاىل : ويــدل علــى وجــود ذلــك

فمــا دام أنــه قــادر علــى الــدفاع عــن نفســه فيجــب عليــه ذلــك ألنــه إن مل يــدف  عــن نفســه فقــد ألقــى بنفســه يف 
 .التهلكة

 .جيب أيضاً حفد العرض و
 .فب جيب وذلك ألنه جيو  له أن يبذل املال فلم جيب عليه أن يدف  عنه الصائل: وأما املال

 م ال؟ولكن هل جيب عليه حفد ماله من الضياع والتلف أ
- :قوالن ألهل العلم

 .املشهور يف املذهب أنه ال جيب
 .والقول الثاين يف املذهب أنه جيب

نهـى عـن إضـاع  : ) والصحيح هو الوجوب وهو اختيار الشيخ عبد الر ن السعدي، دليل ذلك، أن النـ  
 .وعليه فب جيو  له أن يتلف ماله وال أن يضيعه( المال 

  له أن يرتكه مرجحاً ملصلحة حفد النفس وألنه جيو  له أن يبذله، وهنا قد بذلـه لكن إن صال عليه آخر فيجو 
 .يف وجه جيو  وهو حفد النفس

 وهل جيب عليه أن يدف  عن مال أخيه وعن حرمة أخيه وعن نفس أخيه أم ال؟
 .فلو أن رجبً أتاه لظ أو صائل فهل جيب علي اآلخر أن يدف  عنه أم ال؟

 :قوالن
 .وهو ظاهر كبم املوفق، أنه ال جيب: القول األول
 .وهو ظاهر اختيار شيخ اإلسبم أنه جيب وهو الراجح: القول الثاين
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إال أنــه يشــكل علــى هــذا وهــو صــريح كــبم شــيخ (  انصــر أخــاك ظالمــا  أو م لومــا   : )وذلــك لقــول النــ  
 .ل نفسهاإلسبم أنه جيب أن يداف  عن مال أخيه م  أنه ال جيب عليه أن يداف  عن ما

لكــن إذا رجحــت الســبمة فإنــه يقــوى الوجــوب كمــا هــو نــظ كــبم شــيخ اإلســبم فقــد نــظ علــى مســبلة املــال 
 .وغريها أوىل ولذا ذكرت أنه ظاهر كبم شيخ اإلسبم ابن تيمية

 .فالصحيح أنه جيب عليه أن يداف  عن مال أخيه إذا ترجحت السبمة وعن نفسه وأهله
 [ا ي لب على ظنه دفعه به بأسهل م: ] قال رحمه اهلل 

فــإذا كــان يكفــي بالتهديــد فإنــه يفعــل، فــإن مل يكــف فبالعصــا، فــإن مل يكــف فباحلديــد، فــإن مل يكــف فبمــا هــو 
 .أعلى منه إىل أن يصل ذلك إىل القتل

 .لكن إن كان ينزجر بالتهديد ولكنه اعتدى عليه باحلديد أو قتله فحينئذ قد فعل ماال حيل له وعليه الضمان
 .جيب التدرج باألسهل إذن

أنا لو هددته وعلم مبوضعي خشيت على نفسي وأنا أعلـم أنـه ال ميكنـين أن أنفـك منـه إال بضـربه : لكن لو قال
 .فحينئذ جيو  له ذلك

 [فإن لم يندفع إال بالقتل فله ذلك وال ضمان عليه: ] قال رحمه اهلل 
 .ألنه فعل مبذون شرعاً 
يعـ  : ) فقـال يد رجل، فنزع يده فخرجت ثناياه فاختصـموا إىل النـ   أن رجبً عض: ملا ثبت يف البخاري

 (.أحدكم أخاه كما يع  الفحل فال دي  
فهنا مل يوجب له دية ثناياه، وهذا يدل كما قال ابـن القـيم أن مـن ختلـظ مـن يـد ظـامل، فـبتلف نفـس ال ـامل أو 

 .شيئاً من أطرافه أو ماله فذلك هدر
 .ف  بدون ذلك فإن عليه الضمانلكن لو قتله وميكن أن يند

لو أصاب يديه، وحينئذ ال يسـتطي  أن يـداف  عـن نفسـه فـبتى إيل رجليـه، فـإن عليـه ديـة األرجـل، ألن : وكذلك
 .هذا الفعل ليس مببذون فيه

فإذا اعتـدى رجـل عليـه أو علـى أهلـه فقتلـه فهـذا حـبل حتمـاً بينـه وبـ  اهلل، لكـن الـذي حيكـم بـه القاضـي هـو 
 .يقتل القاتل إال أن تقر بذلك أولياء املقتول فإنه ال يقتل وهذا هو كبم احلنابلةال اهر ف

لكن شيخ اإلسبم استثي ما إذا كانت القرينة ال اهرة تدل على صدقه، كبن يكون رجل معروف بالرب، ودخل 
راد االعتـداء علـى يف بيته رجل معروف بالفجور فقال شـيخ اإلسـبم تقبـل ميـ  القاتـل فيحلـف أنـه دخـل بيتـه وأ

 .ال سيما إذا كان معروفاً بالتعرض له قبل ذلك: عرضه فقتله ومل يتمكن من دفعه إال بالقتل فحينئذ يقبل قال
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 .وما اختاره شيخ اإلسبم هو ال اهر، وال ميكن قيام مصاحل الناا إال اذا
ن البينـة مـا أبـان احلـق، فـإذا كـان هـذا وألنه يف الغالب يف مثل هذه املسائل ال توجـد البينـة أي الشـهود ومعلـوم أ

الرجل معروفاً بالصبح واآلخر معروف باالعتداء والفجـور فوجـدناه يف بيتـه قتـيبً وادعـى أوليـاء املقتـول أنـه قتلـه 
 .فاعرتف بذلك وأخرب مبا تقدم ذكره وحلف على ذلك فإن احلق ظاهر معه

ول لكـــن إن كانـــت القرينـــة ظـــاهرة يف صـــد  القاتـــل فإنـــا األصـــل أنـــه البـــد مـــن بينـــة أو أن يقـــر أوليـــاء املقتـــ: إذن
 .نكتفي بيمينه

 [فإن قتل فهو شهيد : ] قال رحمه اهلل 
 كما تقدم 

 [ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله : ] قال رحمه اهلل 
 .تقدم أيضاً 

 [ومن دخل منزل رجل متلصص ا فحفمه كذلك : ]  قال رحمه اهلل
اً أي ليســر  وحنــو ذلــك فحكمــه كــذلك وقــد يكــون البيــت لــيس فيــه شــيء فــب فمــن دخــل منــزل رجــل متلصصــ

 .يكون سارقاً وال يريد القتل وال يريد العرض فحينئذ حكمه كذلك والعلة أنه معتد يف دخوله البيت
 .فإن ن ر من نافذة أو من شق يف الباب فحذفه بعصا، ففق  عينه، فب ضمان

متفق عليه وظاهره ولـو ( عليك ب ير إذن ففقأت عينه فال جناح عليك إمرإا  اطلع  لو أن: ) لقول الن  
مل يكن يف البيت نساء لكن لو كان متساهبً قد فتح بابـه فن ـر إليـه رجـل مـن البـاب فـب يكـون احلكـم كـذلك 

 .فلي له أن يفقب عينيه ألنه مفرط
 :مسـألـ 

 لو تصنت وتسم  من شق وحنوه بغري إذن فهل يشق أذنه أم ال؟
- :النقو 

 .أنه ينذره قبل ذلك: املشهور يف املذهب
 .بل يشق أذنه وهذا أظهر للحديث املتقدم يف فقيء الع : وقال بعض احلنابلة

 :المسأل  األولى
 .تقدم يف الدرا السابق أن من ن ر يف شق ففقئت عينه أنه ال ضمان والدية

 وهل هذا من باب عقوبة املعتدي أو من باب دف  الصائل؟
 .الصائل دف باب عقوبة املعتدي كما قرره شيخ اإلسبم وليس من هو من 
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 .ولذا ال جيب  ذيره وهو ظاهر حديث الن  
مـا اختـاره شـيخ اإلسـبم أن مـن وجـد مـ  امرأتـه رجـبً فقتلـه فيمـا بينـه وبـ  اهلل، فـب شـيء عليـه ال : ومـن ذلـك

 .اً بالفجور أم ليس معروفاً بهفر  ب  أن يكون املقتول الزاين حمصناً أو غري حمصن معروف
 ".وعليه يدل كبم األصحاب وفتاوى الصحابة رضي اهلل عنهم: " أي شيخ اإلسبم: قال

 :ومن ذلك أثران
بينمــا عمــر يتغــذى إذ أقبــل رجــل معــه ســيف ملطــخ بالــدم وخلفــه قــوم جيــرون : مــا رواه ســعيد بــن منصــور :األول

ضـربت : مـا تقـول فقـال: ملـؤمن  إن هـذا قـد قتـل صـاحبنا، فقـاليـا أمـري : فجلس عند عمر، فبتى أولئك فقـالوا
لقد ضـرب بالسـيف وسـط الرجـل : مما تقولون؟ قالوا: ب  فخذي امرأيت فإن كان ب  ذلك أحد فقد قتلته فقال

وهـو أثـر " إن عـادوا فُعـد: فبخـذ عمـر السـيف فهـزه ودفعـه لـه وقـال -منهم مبا فعل  إقراروهذا " -وفخذي املرأة
 .شهور وليس فيه تفريق ب  احملصن وغريهصحيح م

إن مل : ما ثبت عن علي كما يف مصنف عبد الر ا ، ملا سئل عن رجل قتل رجبً وجده م  امرأته فقال :الثاني
 ".يبت ببربعة شهداء فإنه يؤخذ برمته

 .وظاهره أنه إذا أتى ببربعة شهداء فإنه ال يؤخذ برمته وليس فيه تفريق ب  احملصن وغريه
 .هذا فيما بينه وب  اهلل، وأما يف حكم القاضي فإنه حيكم بال اهرو 

 يا رسول اهلل إذا وجد الرجـل مـ  امرأتـه رجـبً فقتلـه قتلتمـوه، فـبقره النـ  : الرجل على قوله ولذا أقر الن  
 .على قوله، كما يف الصحيح 

يـا رسـول اهلل إن وجـدت :  فقـال  لنـ ومما يدل على جوا  ذلك فيما بينه وب  ربه أن سعد بـن معـاذ سـبل ا
نعم، وهـذا جـواب يف احلكـم بال ـاهر، فقـال سـعد والـذي : م  امرأيت رجًب أمهله حن أيت ببربعة شهداء؟ فقال

 اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه ل يور وإني ل يور واهلل أغير منا) :  بعثك باحلق ألعاجله بالسيف، فقال
يبذن له، ألنه لو أذن له بذلك يف سؤاله األول لكـان هـو حكـم الشـرع ظـاهراً وباطنـاً  مل ينهه ومل فهنا الن ( 

 .لكنه أقره ومل ينهه
 :المسأل  الثاني 

- :إذا اجتمعت حدود فب خيلو هذا من ثبثة أحوال
 :الحال األولى

 أن تكون كلها حدود حلق آدمي، ويدخل يف هذه املسائل ما لو مل تكن حدوداً 
 .الطرف  وحنو ذلك كالقتل وقط 
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فإذا كانت حقوقاً ليدميـ  فيجـب اسـتيفاؤها كلهـا فلـو أن رجـبً قتـل شخصـاً وقطـ  طـرف آخـر، فيجـب قطـ  
 .طرفه مث يقتل

 .وإذا قلنا إن حق القذف حق ليدمي كما هو املذهب فإذا قذف فإنه أيضاً جيلد
 .وهذا باتفا  العلماء ألن حقو  اآلدمي  مبناها على املشاحة

 :لحال  الثاني ا
أن تكـون احلـدود كلهـا هلل تعـاىل، كــبن جيتمـ  عليـه حـد حرابــة وحـد سـرقة وحنـو ذلـك، فــب ختلـو هـذه احلـال مــن 

- :حالت 
كـبن يكـون قـد سـر  وعليـه حـد حرابـة لكنهـا ال ،   أال يكون فيها قتل فحينئذ جيب اسـتيفاؤها كلهـا اتفاقـاً   -1

 .ستويف هذا وهذا باتفا  العلماءتصل إىل القتل وإمنا النفي مثبً فإنه ي
- :أن يكون فيها قتل، فقـوالن -2

إن القتــل حيــيط بكــل شــيء وفيــه أثــر عــن ابــن مســعود عنــد ابــن أيب شــيبه : وهــو مــذهب اجلمهــور :القــول األول
 .ألن املقصود هو اإلنزجار: وقالوا،  لكن إسناده ضعيف

ــاني فــي المســأل  فاؤها  كلهــا وذلــك ألهنــا عقوبــات فقطــ  يــده وهــو مــذهب الشــافعي جيــب اســتي: والقــول الث
 .وهذا أظهر واهلل أعلم،  لسرقته وقتله يف احلرابة حلرابته فيجب أن نستويف هذا وأن نستويف هذا

 :الحال  الثالث 
 .أن تكون احلدود بعضها هلل تعاىل وبعضها ليدمي 

فيـدخل فيهـا القصـاص وهـو لـيس مـن  هنـا فيهـا جتـو  فحدود اآلدمي  جيب استيفاؤها، وكما تقـدم لف ـة حـدود
 .احلدود

 . وأما حدود اهلل تعاىل فريج  إىل اخلبف املتقدم فالشافعي يقول، جيب استيفاؤها كلها
 .إن كان فيها قتل فإنا نكتفي به والراجح ما تقدم: واجلمهور يقولون

 بـاب قتـال أهـل الب ـي
 من بغا يبغي إذا اعتدى: البغي

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن ب ـت إحـداهما  : قوله تعـاىلواألصل يف هذا الباب 
على األخرى فقاتلوا التي تب ي حتـى تفـيإ إلـى أمـر اهلل فـإن فـاإت فأصـلحوا بينهمـا بالعـدل وأقسـطوا إن 

  اهلل يحب المقسطين 
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خالفه من الصـحابة وغـريهم يف صـف  وما يتفرع يف هذا الباب من مسائل، فبصله قتال علي رضي اهلل عنه ملن 
 .( يقتل عمرا  الفئ  الباغي  : ) كما يف صحيح مسلم وغريه   واجلمل، وقد قال

 شهدت صفين ففانوا ال يجيزون جريحا  أف ال : )ويف مستدرك احلاكم بإسناد صحيح عن أيب أمامه قال 
 (.يطلب وال يسلبون قتيال  يجهزون عليها وال يطلبون دما  أف إذا فر من القتال فإن دمه ال 

لـيس مـن جـنس قتـال اخلـوارج، فـإن قتـال اخلـوارج وال شـك، أوجـب وقـد أمـر  -وليس هـذا أي قتـال أهـل البغـي 
 (.فاقتلوهم أينما وجدتموهم فإن في قتلهم أجرا  عند اهلل عز وجل : ) بقتاهلم يف قوله  الن  

،  وأما اخلوارج فلـيس هلـم تبويـل سـائغ،  منهم من يكون غاصباً بولون تبويبً سائغاً وإن كان يتوهؤالء أي البغاة 
 ولذا اختلف أهل العلم، هل قتال اخلوارج كقتال البغاة أم ال؟

- :قوالن ألهل العلم
املشـــهور يف مـــذهب أ ـــد، أن قتـــال اخلـــوارج كقتـــال البغـــاة فـــب جيـــا  جـــرحيهم وال يطلـــب دم فـــارهم وال يســـلب 

 .قتيلهم
أنــه لــيس هلــم هــذا احلكــم، بــل : ذهب وصــححه املوفــق والشــارح وصــوبه صــاحب اإلنصــافوالقــول الثــاين يف املــ

 .جيهر على جرحيهم ويسلب قتيلهم ويتب  فارهم ويطلب دمة
فـاقتلوهم : ) يف احلـديث املتقـدم   واملسبلة مسبلة توقف وإن كان القول الثاين فيمـا ي هـر أقـرب لقـول النـ 

 .واهلل أعلم(.  عند اهلل عز وجل أينما وجدتموهم فإن في قتلهم أجرا  
إذن يف اخلوارج خبف يف مـذهب أ ـد وغـريه، وبعـض أهـل العلـم يرجـ  هـذه املسـبلة إىل احلكـم بتكفـريهم هـل 
يكفرون أم ال لكن الذي عليه نصوص أ ـد وهـو املشـهور عنـه أهنـم ال يكفـرون وهـو قـول علـي وهـو أع ـم مـن 

وهنـاك " من الكفر فمروا: " شيخ اإلسبم وغريه ملا سئل أكفارهم فقالقاتل اخلوارج فإنه ملا سئل كما نقل هذا 
 .رواية عن اإلمام أ د يف التكفري

لكــن الــذي ي هــر أن هــذه املســبلة ال تنبــين علــى مســبلة تكفــريهم وإمنــا ينبــين علــى أن اخلــوارج يســتبيحون دمــاء 
ولـذا فقـد فـرف بيـنهم بعـض أهـل العلـم كمـا املسلم  وأمواهلم وتكفـريهم باملعاصـي، وأمـا البغـاة فليسـوا كـذلك، 

 .تقدم
 [إذا خرج قوم لهـم شوك  ومنع  : ] قال رحمه اهلل 

 .من قوة وسبح: شوكة
 .أي بعضهم مين  بعضاً، فهم مجاعة كثرية مين  بعضها بعضاً وهلم سبح يقاتلون به: ومنعة

 [على اإلمام : ] قال رحمه اهلل 
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 .أي األع م
 [أويل سائغ بت: ] قال رحمه اهلل 

التبويــل الســائغ هــو التبويــل اجلــائز مــن جــنس تبويــل الفقهــاء يف مــوارد االجتهــاد، ولــيس مــن : قــال شــيخ اإلســبم
 .جنس تبويل اخلوارج

 [فهم ب ـاة : ] قال رحمه اهلل 
 .فهؤالء هم البغاة 

جـوا علـى اإلمــام فـإن اختـل شـرط مـن هـذه الشــروط فهـم قطـاع طريـق، فـإن كـان لــيس هلـم شـوكة ومنعـة أو مل خير 
وإمنــا خرجــوا علــى أمــري بلــد وهــم يقولــون نــرى الســم  والطاعــة لإلمــام، أو خرجــوا علــى الشــرط وحنــو ذلــك فهــم 

 .قطاع طريق وليسوا ببغاة
 [وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه : ] قال رحمه اهلل 

 .ففيسبهلم ما الذي ينقمون عليه، وما الذي أجا  هلم اخلروج عليه بالسي
 [فإن ذكروا م لم  أزالها : ] قال رحمه اهلل 

 .فإذا ذكروا ظلماً حصل لبعض الناا، أو ظلماً عاماً فإنه جيب عليه أن يزيله
 .وإ الة ال لم واجبة يف األصل، لكن هنا يتبكد وجواا لدرء املفسدة وحقن دماء املسلم 

 [وإن ادعوا شبه  كشفها : ] قال رحمه اهلل 
نــا ألنـك قــد أوجبـت علينــا مـا لــيس بواجــب أو حرمـت علينــا مـا لــيس حبـرام فمــا هـو دليلــك علــى خرج: إذا قـالوا

ذلك وما هي حجتـك فحينئـذ يبـ  هلـم باحلجـة والربهـان مـا يزيـل هلـم شـبهتهم ويكشـفها أي مبـا يرسـل هلـم مـن 
 .اإلصبح وهذا من وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما  : أهل العلم لقوله تعاىل 

 [فإن فاإوا وإال قاتلهم : ] قال رحمه اهلل 
وإن طائفتــان مــن المــؤمنين اقتتلــوا فأصــلحوا بينهمــا فــإن ب ــت إحــداهما علــى األخــرى  : لقولــه تعــالى

 . فقاتلوا التي تب ي 
لكــن هــذا    فقــاتلوا التــي تب ـي : يـدل علــى أنـه جيــب علــى الرعيـة أن يقــاتلوا لقولـه تعــاىل  " فقــاتلوا" وقولـه 

 .ليس على إطبقه كما تدل عليه النصوص وآثار الصحابة رضوان اهلل عليهم يف قتال صف  واجلمل
مل يشــرتكوا يف القتــال مــ  أن عليــاً هــو أمــري املــؤمن  بالبيعــة، وشــارك  فــإن أكثــر األكــابر مــن أصــحاب النــ  

 .كعمار بن يسار وغريه  بعض أصحاب الن  
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مل يشــارك ألنــه رأى أن يف القتــال مفســدة راجحــة فحينئــذ يكــون قتــال فتنــة وقــد قــال وإمنــا مل يشــارك مــنهم مــن 
 ( :تفون فتنا ففن عبد اهلل المقتول وال تفن القاتل  )رواه أ د وغريه. 

وهـم أي الـذين مل يشـاركوا مـ  علـي، قـد تعـارض (  ففـن ك يـر ابنـي آدم: ) كمـا يف سـنن أيب داود   وقال 
 .يف النهي عن قتال الفتنة م، ونظ الن لديهم وجوب طاعة اإلما

 .ووجوب طاعة اإلمام نظ عام، وهذا نظ خاص فرتجح النظ اخلاص وهو النهي عن القتال يف الفتنة
ولــذا كمــا ذكــر شــيخ اإلســبم، مل يكــن علــي يســتدل بــنظ يف قتالــه ملعاويــة رضــي اهلل عــنهم ومــن معهــم،  وإمنــا 

 . على من مل يشاركذكر أنه رأي قد رآه، وكان أحياناً يثين
 .وقتال البغاة كما تقدم ال جيهز فيه على جرحيهم، وال يطلب فارهم، وال يسلب قتيلهم
صــولته، والفــار قــد  انــدفعتفــدماؤهم معصــومة وأمــواهلم معصــومة وإمنــا هــو مــن جــنس دفــ  الصــائل فــاجلريح قــد 

 .صولته، واألثر املتقدم أي أثر أيب أمامة يدل على ذلك اندفعت
ال جيو  أن يقاتلهم مبا فيه إهبك عام كاإلحرا  وكاملنجنيق أو حنـو ذلـك وذلـك ألن قتـاهلم مـن بـاب دفـ  أيضاً 

 .الصائل فيدف  باألسهل
العـام فـإن ذلـك  بـاإلهبكلكن لو كان مضطراً حمتاجاً إىل الدف  باألصـعب بـبن كـان ال ميكنـه دفـ  صـولتهم إال 

 .جيو 
ن الطـرف  أي ال هـؤالء يضـمنون الـدماء الـد سـفكوها، واألمـوال الـد فإذا وضـعت احلـرب أو ارهـا فـب ضـمان مـ

 .أتلفوها وال اآلخرون كذلك
 .أما أهل العدل، الذين هم اإلمام ومن معه، فإن هذا ظاهر ألنه قتال مبذون هلم فيه، فليس عليهم ضمان

 .وأما الطائفة األخرى وهي طائفة البغي، فب يضمنون ألهنم متبولون
كما يف الصحيح  مل يضمن أسامة دم الرجل الذي قتله بعد أن قال ال إله إال اهلل ألنه قتله   الن  ولذا فإن 

 .متبوالً 
فلو أن أحدهم فر فتبعه بعـض أهـل العـدل فقتلـه فإنـه يضـمن وذلـك ألنـه بغـري حـق، وهـو فعـل لـيس مبـبذون فيـه 

 لكن هل يثبت القصاص أم ال؟
 .أن القصاص ال يثبت للشبهةوجهان يف مذهب أ د وغريه، أصحهما 

 فإن فر إىل فئة أخرى ليتقوى فهل جيو  قتله أم ال؟
- :قوالن ألهل العلم

 .أنه ال يقتل أيضاً أي ال يتب  فيقتل: فاملشهور يف املذهب
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وهــو مــذهب أيب حنيفــة، ومــذهب كثــري مــن الشــافعية أنــه يقتــل، وهــذا أظهــر ألنــه فــر : والقــول الثــاين يف املســبلة
 .رب فهو ليس فاراً من القتال بل فاُر لهللقتال واحل

 [وإن اقتتلت طائفتان لعصبي  أو رياس  فهما ظالمتان : ] قال رحمه اهلل 
 .عصبية ما تق  ب  القبائل فتتعصب هذه ويتعصب تلك من غري أن تكون إحدامها تطلب الرياسة من األخرى

ائفتـان مجيعـاً ظاملتـان، فكـل واحـدة مـن الطـائفت  وكل واحـدة منهمـا تريـد الرياسـة علـى األخـرى فالط"أو رياسة"
 .ليست بطائفة عدل  وليس من البغاة املتبول 

 [وتضمن كل واحدةا ما أتلفت على األخرى : ] قال رحمه اهلل 
 .من األموال واألنفس

ألــف فــإذا انتهــت احلــرب نن ــر مــا أتلفــت هــذه علــى األخــرى مــن األمــوال واألنفــس، ولنفــرض أهنــم قــدروها مبائــة 
وين ر ما أتلفت هي على األخرى من األموال، واألنفس فقـدرناها  مسـ  ألـف، فالفـار  بينهمـا وهـو مخسـ  

 . ألف يدف  إىل الطائفة الد اإلتبف منها أكثر يف األموال واألنفس
 

 
 بـاب حفـم المرتد

 .هو الراج : املرتد لغة
 فعرفه المؤلف : أما يف االصطبح
 [هو الذف يففر بعد إسالمه و : ] قال رحمه اهلل 

 .إسبمهفاملرتد هو الذي يكفر بعد 
  إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان  : الردة تكون طوعاً ال كرهاً كما قال تعاىل

واإلكــراه خيتلــف بــاختبف املكــره عليــه، كمــا قــرر هــذا شــيخ اإلســبم فلــيس اإلكــراه املعتــرب علــى كلمــة الكفــر   
 .اهلبةكاإلكراه املعترب على 

فاملرأة قد ختاف أن يطلقها  وجها فتهبه ماهلا فهذا إكراه معترب يف اهلبـة، ولـيس هـذا معتـرباً يف الكفـر فلـو كفـرت 
 .خوفاً من طب   وجها فإهنا تكفر وليست مبكرهة حينئذ أي ال يقبل منها هذا اإلكراه

ق بكلمـة الكفـر فكفـر بعـد إسـبمه اـذا فـإذا أكـره منطـ" اإلكراه أي هنا بالتعذيب والضـرب: " قال اإلمام أ د
 ".ال يكون كافراً بذلك بل هو معذور عند اهلل عز وجل
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وليس من العذر اخلوف وال الرجاء فإن اهلل مل يستثن إال اإلكراه، وكما ذكر اهلل عز وجل يف مواالة الكفار وكفر 
 . ن تصيبنا دائرة ن شى أ: فترى الذف في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون  : اا مث قال

 .فهم كانوا خائف  أن تكون الدائرة للكفار عليهم، فلم يعذرهم اهلل عز وجل بذلك
 .والردة قد تكون باالعتقاد، وقد يكون بالنطق، وقد يكون بالفعل وقد يكون بالشك

 .فمثاله يف االعتقاد اعتقاد قدم العامل فمن اعتقد أن العامل قدمي فهو كافر
اهلل واعتقــد أال رب فهــذا كفــر باالعتقــاد ومثالــه يف النطــق كمــن اســتهزأ بــدين اهلل عــز وجــل ولــو  أو جحــد ربوبيــة 

كان ها اًل أو سب اهلل أو سب رسوله أو سب اإلسبم ولو كان ها الً فإنه يكفر باإلمجـاع وإن مل يعتقـد ذلـك 
 .يف قلبه، أي ولو أدعى أنه مل يعتقد ذلك يف قلبه

ولـئن سـألتهم ليقـولن  : ل قـال يف كتابـه الكـرمي عـن الـذين أكفـرهم اهلل باالسـتهزاءدليل هـذا أن اهلل عـز وجـ و
أي مل نكن معتقدين هذا يف قلوبنا وإمنا كان هـذا مبجـرد اللسـان مـن بـاب اخلـوض    إنما كنا ن وض ونلعب

 .  ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانفم : واللعب فقال اهلل عز وجل 
 ". يد اهلل مغلولة: " لفد مبا فيه تنقظ هلل عز وجل كقول اليهودومن أمثلة النطق أن يت

ومثال الكفر بالفعل، عبادة غري اهلل عز وجل، من أختذه وسائط يعبدهم من دون اهلل عـز وجـل ويتوكـل علـيهم، 
 .فهو كافر باإلمجاع، وكذلك أن يطب املصحف

يف كفــر اليهــود والنصــارى فهــو كــافر، أو ومثـال الكفــر بالشــك، أن يشــك يف كفــر اليهــود والنصــارى، فمــن شــك 
 .شك يف البعث، أو غري ذلك من الشك فيما جيب اجلزم به فإن ذلك من الكفر باهلل عز وجل

 [فمن أشرك باهلل أو جحد ربوبيته : ] قال رحمه اهلل 
 .اهلل ليس برب أو ليس هلذا الكون خالق: أي قال

 [أو وحدانيته : ] قال رحمه اهلل 
 .كون اهلل عز وجل، متفرداً بالعبادة، بل جيو  أن يعبد معه غريهأي أنكر أن ي

أو صف  من صفاتها أو ات ذ هلل صاحب  أو ولدا  أو جحد بع  كتبه أو رسـله أو سـب : ] قال رحمه اهلل 
 [رسوله فقد كفر  اهلل أو

تحريم الزنا إلى أن ومن جحد ) : هنا املؤلف مل يستثن اجلاهل  بف املسائل األخرى بعد ذلك، فإنه قال و
 (.بجهل عرف ذلك : قال

فاملسائل ال ـاهرة املعلومـة مـن الـدين، هـذه يكفـر قائلهـا أو فاعلهـا، يكفـر بـاهلل عـز وجـل إن أقيمـت عليـه حجـة 
 .اهلل على العباد
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وأن : ) واملراد بالكفر هنا أحكام الكفر وهـي مـا يرتتـب علـى الكفـر مـن الوعيـد، وقـال شـيخ اإلسـبم ابـن تيميـة
 ( .كم الوعيد على الكفر ال يرتتب على الشخظ املع  حن تقوم عليه حجة اهلل الد بعث اا رسله ح

فبحكــام الوعيــد مــن القتــل يف الــدنيا، واســتباحة املــال والســ ، ومــن أحكــام اآلخــرة وهــي التخليــد يف نــار جهــنم 
م عليه حجة اهلل عز وجل على عبـاده هذه أحكام الوعيد املرتتبة على الكفر فهذه ال ترتتب على العبد حن تقو 

 .  وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال   : قال تعاىل  الد بعث اا رسوله
فاهلل ال يعذب يف اآلخرة وال يبذن بالعذاب يف الدنيا بالقتل والسـ  واسـتباحة املـال، حـن تقـوم حجـة اهلل تعـاىل 

 .على العباد
بم تـدل علـى أن عامـة كبمـه يف هــذا البـاب يريـد بـه أحكـام الوعيــد وهـذه اللف ـة املتقدمـة مـن كـبم شــيخ اإلسـ

 .وأن أحكام الوعيد على الكفر ال ترتتب على الشخظ املع  حن تقوم عليه حجة اهلل على العباد
 :المسأل  األولىا  وهنـا مسألتان

مـة بـالقرآن فمـن بلغـه فقـد أن حجة اهلل على العباد، كما قال شيخ اإلسبم حممـد بـن عبـد الوهـاب ر ـه اهلل قائ
لـئال يفـون للنـاأ علـى اهلل حجـ   : وقـال   لينذركم به ومن بلـغ  : بلغته حجة اهلل عز وجل قال تعاىل

 . بعد الرسل 
 :المسأل  الثاني 

أنــه ال يشــرتط يف إقامــة احلجــة هنــا فهمهــا، ففهــم احلجــة نــوع وشــيء، وإقامتهــا نــوع وشــيء آخــر كمــا بــ  هــذا 
إىل اإلسبم، م  أنه أخرب أنه  وغريه يتب  هذا، أن اهلل سبحانه وتعاىل قد كفر من دعاهم الن  اإلمام حممد 

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلـون إن هـم إال  : قد جعل على قلوام أكنة أن يفقهوه، فقال تعاىل
 .كاألنعام بل هم أضل سبيال  

ذرهم عند اهلل عز وجل بل مـن مـا قامـت علـيهم احلجـة حبيـث فكوهنم ال يفهمون حجة اهلل عز وجل هذا ال يع
 .يفقهوهنا ويفهموهنا لكنهم مل يفهموها ومل يفقهوها فإن احلجة قائمة عليهم بذلك

نعم لو أبلغ أعجمي القرآن مل تقم عليه بذلك حجة اهلل عز وجل أما من كـان يعـرف لغـة العـرب ويفهـم القـرآن 
 .سبب ما ران على قلبه ذلك ليس بعذر عند اهلل عز وجللكنه مل يفهم حجة اهلل عز وجل ب

ويدل عليه كبم أهل العلم عامة فإهنم إمنا يذكرون التعريف ويذكرون بيان احلجة، وال يذكرون فهمها بـل مبجـرد 
ما تب  له احلجة ويعرف فإنه يقتل كما قرر أهل العلم يف مسائل كثرية مـن هـذا البـاب وأهنـم يعرفـون بـاحلق فـإن 

 .عوا وإال اقتلوا وال يشرتطون أن يعرف احلق مث يعاندرج
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ليس على الـذين  : عون رضي اهلل عنه، ومن معه ممن أباح اخلمر واستدل بقوله تعـاىل كما وق  لقدامة بن م
فكانـت هـذه اآليـة  ا الصـالحات  آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنـوا وعملـوا

الصــحابة كعمــر وعلــي بــن أيب طالــب أهنــم يعرفــون بــاحلق فــإن تــابوا وإال قتلــوا، فلــم يكفــروهم  شــبهة هلــم فــاتفق
 .ابتداًء ألجل هذه الشبهة

 .وأما احلكم على الشخظ بالكفر الذي ال ترتتب عليه أحكام الوعيد، فهذا شيء آخر
يا واآلخــرة مــن قتــل وســ  كــون الرجــل حيكــم عليــه بــالكفر الــذي ال يرتتــب عليــه أحكــام الوعيــد يف الــدن: مبعــي

واستباحة مال وختليد يف نار جهنم فهذا شيء آخر ويف بعض أجوبـة أئمـة الـدعوة النجديـة كإجابـة الشـيخ عبـد 
 .اهلل وحس  ابين الشيخ حممد بن عبد الوهاب فيمن عرف بفعل الشرك ومات على ذلك

ن ال ـاهر منـه أنـه قـد مـات علـى الكفـر، فـإ: إنه إذا كـان األمـر كـذلك أي عـرف بفعـل الشـرك بـاهلل تعـاىل: فقال
 .وعليه فب يستغفر له وال يضحى عنه

 .أما يف حقيقة األمر فإن كانت قد قامت عليه حجة اهلل على عباده فهو كافر يف ال اهر والباطن
يف  وأمـــا إن مل تقـــم عليـــه حجـــة اهلل علـــى عبـــاده فـــبمره إىل اهلل تعـــاىل، فهنـــا يف هـــذه الفتـــوى بينـــوا أن هنـــاك كفـــراً 

 .ال اهر وأن هناك كفراً يف ال اهر والباطن
أما الكفر الذي يكون كفراً يف ال اهر والباطن فهو الذي ترتتب عليه أحكـام الوعيـد يف الـدنيا واآلخـرة فهـو مـن 

 .قامت عليه حجة اهلل على عباده فهذا يستباح ماله ودمه وخيلد يف نار جهنم
فهـو يف ال ـاهر، أي يف أحكـام الـدنيا يسـمى كـافراً ومشـركاً فـب  ـل وأما من مل تقم عليه حجـة اهلل علـى عبـاده 

ذبيحتـــه وال حيـــل نكـــاح نســـائه وال يســـتغفر لـــه وال يضـــحى عنـــه وال غـــري ذلـــك ممـــا يرتتـــب علـــى املســـلم  فلـــيس 
 .مبسلم

يمـا جـاء بـه، واإلسبم هو توحيد اهلل تعاىل وحده ال شريك له، واإلميان باهلل وبالرسـول واتباعـه ف: قال ابن القيم
فمن كان على ذلك فهو املسلم، ومن مل يكن على ذلك فليس بسلم إما أن يكون كافراً معانـداً وإمـا أن يكـون  

 .هـ. أ ( كافراً جاهبً 
فمن ناقض التوحيـد ونـاقض أصـل الرسـالة فلـيس مبسـلم إمـا أن يكـون كـافراً جـاهبً ومـن هنـا فـإن اإلسـبم أحلـق 

طفال يف الدنيا وهكذا اجملان  هلم أحكام آبائهم كما صـح هـذا يف البخـاري وغـريه غري املكلف  بآبائهم فإن األ
وقد تقدم فاملقصود من هذا أن هؤالء الذين مل تقم عليهم حجة اهلل على عباده وليسـوا علـى ديـن اإلسـبم وإن 

وحنـــو ذلـــك مـــن أدعـــوا أهنـــم عليـــه فهـــم كفـــار يف ال ـــاهر، ال  ـــل ذبـــائحهم وال  ـــل نســـاؤهم وال يســـتغفر هلـــم 
 .األحكام يف الدنيا
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لكن ال يعذبون ال يف الدنيا بالقتل والس  واستباحة املـال، وال يف اآلخـر يف نـار جهـنم حـن تقـام علـيهم حجـة 
 .اهلل على عباده

وأما املسائل اخلفيـة، وهـي الـد قـد خيفـى دليلهـا علـى بعـض النـاا، الـد لـيس فيهـا مناقضـة للتوحيـد وال مناقضـة 
كمـــا قـــال الشـــيخ عبـــد اهلل أبـــا بطـــ  يف تفســـري كـــبم شـــيخ اإلســـبم فهـــذه املســـائل اخلفيـــة    بالرســـول لإلميـــان 

الذي مييل إليه شيخ اإلسبم وتلميذه ابن القيم وهو ظاهر اختيار شيخ اإلسبم حممد : كإنكار بعض الصفات
ز وجــل فــب يكفــي أن تقــام بــن عبــد الوهــاب، أن هــذه املســائل ال يكفــر املخــالف فيهــا، حــن يفهــم حجــة اهلل عــ

عليه احلجة، بل البد وأن يفهم حجة اهلل عز وجل على عباده ويعلم أنه ليس مبعاند هذا هـو ظـاهر كـبم شـيخ 
أنـا لـو وافقـتكم : " اإلسبم كما فسره الشيخ عبد اهلل أبـا بطـ ، ويـدل عليـه شـيخ اإلسـبم كـان يقـول للجهميـة

 .هـ.أ" وأنتم عندي لستم بكفار ألنكم جهاللكنت كافراً، ألين أعلم أن قولكم كفر، 
 .م  أنه ر ه اهلل قد أقام عليهم حجة اهلل عز وجل وجادهلم وناظرهم يف شرع اهلل ودينه، وق  ذلك مل يكفرهم

فهؤالء ليسوا بكفار حن يفهموا حجة اهلل عز وجل، فإذا علم أن هلم شبهة أو أن احلق مل يثبت عندهم، فإهنم 
 .ال يكفرون بذلك

 .واملشهور يف املذهب خبف هذا واملسبلة فيها روايتان عن اإلمام أ د: قال الشيخ عبد اهلل أبا بط 
 .فهذه املسبلة من املسائل الد فيها خبف

ولـو كانـت مـن املسـائل اخلفيـة فقـد يقـال إهنـم ال يكفـرون حـن تقـام عليـه : " ولذا فإن عبـارة شـيخ اإلسـبم هـي
خالفهـــا، ولكـــنهم يصـــدر مـــنهم ذلـــك يف مســـائل ظـــاهرة يعلـــم العامـــة واخلاصـــة مـــن حجـــة اهلل الـــد يكفـــر مـــن 

 .هـ.أ" قد أتى اا وكفّر من خالفها املسلم ، واليهود والنصارى واملشركون أن الن  
أي هـؤالء الــذين قــد صــدرت مــنهم هــذه األخطــاء مل تكــن يف مســائل خفيــة وإمنــا كانــت يف مســائل ظــاهرة يعلــم 

 .بعث اا وكّفر من خالفها من املسلم ، بل يعلم اليهود والنصارى واملشركون أن الن  العامة واخلاصة 
منها الشرك بـاهلل عـز وجـل وعـدم إجيـاب الصـلوات اخلمـس وعـدم  ـرمي ،  وضرب أي شيخ اإلسبم لذلك أمثلة

 .بُعث اا الفواحد من الزنا وحنوه، فهذه من املسائل ال اهرة الد يُعلم أن الن  
ومـن جحـد تحـريم الزنـا أو شـيئا  مـن المحرمـات ال ـاهرة المجمـع عليهـا بجهـل ع ـرف : ] قال رحمـه اهلل 

 [ذلك 
فمــن جحــد  ــرمي الزنــا أو شــيئاً مــن احملرمــات ال ــاهرة اجملمــ  عليهــا أو شــيئاً مــن الفــرائض ال ــاهرة اجملمــ  عليهــا  

ولـذا قـال  ، بل البد أن يكون مثلـه جيهـل ذلـككالصبة بهل لكن ال يقبل عند أهل العلم جمرد ادعاء اجلهل، 
 :بعد ذلك



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دودحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

  الحمد حفةة هللا حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

 

71 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [وإن كان مثله ال يجهله كفـر ] 
فإذا كان أحـد يف الـببد اإلسـبمية الـد ي هـر فيهـا العلـم وأدعـى أنـه ال يعلـم أن الزنـا حـرام أو أن الصـبة فـرض 

 .فإن ذلك ال يقبل منه
كــان حــديث عهــد  باإلســبم، فــإن ذلــك يقبــل منــه   وأمــا إن كــان مثلــه جيهــل ذلــك كمــن نشــب يف باديــة بعيــدة أو

 .مبعي، إن كانت حاله تصد  ذلك
- :وعليه فاجلهل عذره يف ثبث مسائل

 .أن يكون مدعي اجلهل ناشئاً يف بادية: المسأل  األولى
 .أن يكون حديث عهد بإسـبم: المسأل  الثاني 
 .أن تكون من املسائل اخلفية: المسأل  الثالث 
 .بلت  األولي  ليست هي يف كل املسائلعلى أن املس

 :مسـألـ 
 .ال يكفر من حكى كفراً مسعه وهو ال يعتقده، قال صاحب الفروع ولعلة إمجاع أي حيث مل يعتقد ذلك

اللهــم " ملــا وجــد راحلتــه، : ويـدل علــى ذلــك مــا ثبــت يف الصــحيح  وهــو حــديث مشـهور يف الرجــل الــذي قــال
ة الفــرح، فقــد قــال الكفــر وهــو ال يريــده وال يعتقــده فكــذلك مــن حيكــي أخطــب مــن شــد" أنــت عبــدي وأنــا ربــك
 .الكفر وهو ال يعتقده

 .كذلك إذا كان سبق لسان أو غري ذلك فإنه ال يكفر بذلك كشدة فرح أو غري ذلك
قـال رجـل لـم يعمـل حسـن  قـط ألهلـه إذا هـو  : )قـال  وهل يكون من ذلك مـا ورد يف احلـديث، أن النـ 

اذروا نصفه في البر ونصفه في البحـر فـو اهلل لـئن قـدر اهلل عليـه ليعذبنـه عـذابا  ال يعذبـه  مات فحرقوه ثم
أحدا  من العالمينا فلما مات فعلوا ما أمرهم بها فأمر اهلل عز وجل البحر فجمع ما فيه وأمر البـر فجمـع 

الــذي وقــ  فيــه  والكفــر(  مــن خشــيتك وأنــت أعلــم ف فــر لــه: لــم قلــت مــا قلــت؟ فقــال: مــا فيــه ثــم قــال لــه
 .الشك يف عموم قدرة اهلل عز وجل وظاهر احلديث أن الذي  له على ذلك شدة اخلوف

لكــن شــيخ اإلســبم وكثــرياً مــن أهــل العلــم حيملــون هــذا علــى أنــه مل تبلغــه الــدعوة، فــبنكر صــفة مــن الصــفات ومل 
 .تبلغه الدعوة

 .ويكون هذا دليبً على املسبلة املتقدمة
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( نعـم : ) مهمـا يكـتم النـاا يعلمـه اهلل؟ فقـال : "  الصحيح  أن عائشة قالت للن  ومن ذلك ما ثبت يف
فهذا شك يف عموم علمه سبحانه ومل تكفر بذلك ألن هذه من املسائل الد قد ختفى فـب يكفـر إال مـن قامـت 

 .عليه حجة اهلل عز وجل وفهمها
ب يف مســبلة ســواء كانــت يف املســائل الن ريــة أو مــن أخطــ: " ولــذا فــإن شــيخ اإلســبم يقــول وغــريه مــن أهــل العلــم

 فإنـه يعـذر باجلهـل، -ال نفر  ب  األصول والفروع فالتفريق بينهما قول حمدث يقوله املعتزلـة -املسائل العملية، 
القول به، أو يبلغه لكنـه ال يثبـت عنـده أو تقـوم عنـده بعـض الشـبهات، وهـذا  ألنه قد ال يبلغه احلق الذي حيب

باهلل ورسوله، فمن آمن باهلل ورسـوله مث أخطـب يف مسـبلة مـن املسـائل ولـو كانـت يف بـاب الصـفات أو فيمن آمن 
 .غري ذلك فهذا هو حكمه

ربنا ال تؤاخـذنا إن نسـينا أو  : ويدل عليه أن اهلل عز وجل قد رحم هذه األمة بالعذر باجلهل فقال سبحانه 
 .وكما تقدم من األدلة السابقة   قد فعلت   : تعاىل  واخلطب هو اجلهل، ويف مسلم قال اهلل    أخطأنا

 .ومجاهري علماء األمة قال أي شيخ اإلسبم وعليه صحابة رسول اهلل 
وذكر ر ه اهلل أن الناا قد اضطربوا يف مسبلة تكفري أهل األهواء فعن اإلمام أ د روايتان، وكـذلك عـن اإلمـام 

ر مـا تقـدم تقريـره يف أهـل األهـواء كمـن يقـ  لـه بعـض الغلـط يف بـاب مالك، وعن اإلمـام الشـافعي قـوالن، مث ذكـ
القدر ويف باب اإلرجاء ويف إنكار بعض الصفات وحنو ذلك وهـو مـن املـؤمن  بـاهلل ورسـوله لكـن وقـ  لـه بعـض 

 .اخلطب، إما أن احلق مل يبلغه، أو بلغه لكنه مل يثبت عنده أو قامت عنده بعض الشبهات
 :مسأل 

 .الكفر ومل يعلم معناها فإنه ال يكفر بذلك من نطق بكلمة
 :مسـأل 
 .هو يهودي أو نصراين، فإنه يكفر بذلك: لو قال

 .فسيبيت يف باب األميان إن شاء اهلل" هو يهودي إن مل يفعل كذا: " أما إذا قال
 :مسـألـ 

 .فهو كافر أو قذف أمه أي أم الن   من قذف الن  
 :مسـأل 

ن اعتقد أن الكنائس بيوت اهلل وأن اهلل يُعبد فيهـا وأن مـا يفعـل اليهـود والنصـارى عبـادة م: " قال شيخ اإلسبم
هلل وطاعًة له ولرسوله، أو أنه حيب ذلك أو يرضاه فهو كافر، أو إمياهنم على فتح الكنائس وإقامة دينهم واعتقد 

الباب فقط، فقد ال يكفر ألنه  لكن لو فتح هلم،  أن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر لتضمنه اعتقاد صحة دينهم
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ومن اعتقد أن  يـارة أهـل الذمـة يف كنائسـهم قربـة إىل اهلل " :قال شيخ اإلسبم،  ال يتضمن اعتقاد صحة دينهم
إن  : فهـو مرتـد، وإن جهـل أن ذلـك حمـرم ٌعـرف ذلـك فـإن أصـر صـار مرتـداً لتضـمنه تكـذيب قـول اهلل تعــاىل 

 .   الدين عند اهلل اإلسالم
 : مسـألـ

فمـن قـذفهن ففيـه قـوالن أصـحهما،  من قذف عائشة فقد كفر ألنه مكذب للقرآن، أما غريه من أ واج النـ 
 .أنه يكفر ألنه قدح بالن  

 :مسـألـ 
مــن ســب الصــحابة أو ســب أحــداً مــنهم واقــرتن بســبه دعــوى أن عليــاً إلــه أو نــ ، أو أن : " قــال شــيخ اإلســبم

 .هـ.ا"ل ال شك يف كفر من توقف يف تكفريهجربيل غلط فب شك يف كفر هذا ب
 .وذلك ألنه مالف لنظ الكتاب والسنة وإمجاع األمة

 :مسـألـ 
إذ  :  مـن أنكــر أن يكــون أبــو بكــر الصــديق صــاحب رســول اهلل فقــد كفــر ألنــه تكــذيب للقــرآن يف قولــه تعــاىل

تب على ذلك تكـذيب للقـرآن والقاعدة أن من نفى صحبة صحايب فرت  يقول لصاحبه ال تحزن إن اهلل معنا 
أو ملا تـواتر عنـد املسـلم  وأمجعـوا عليـه وهـو معلـوم عنـدهم ظـاهر كصـحبة أيب بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي وبقيـة 

 .العشرة ممن صحبته كذلك فإنه يكون كافراً 
 : مسـأل 

 ..من حرم شيئاً جممعاً على حله كاملاء كفر، وكذلك من أباح شيئاً حمرماً جممعاً على  رميه
 فصـل

فمن ارتد عن اإلسالم وهو مفلف رجل أو امرأة دعي إليه ثالث  أيام وضـيق عليـه فـإن : ] قال رحمه اهلل 
 [لم يسلم قتل بالسيف 

واملكلـف هــو البـالغ العاقـل فالصـ  غــري املميـز ومـن ذهـب عقلــه بـدواء، أو النـائم ال خــبف يف ": وهـو مكلـف"
 .هو به وذلك ألنه إذا فعل ما يقتضي التكفري فإنه ال حيكم عليه ذلك، أنه إذا أتى ما يكفر مبثله ال يكفر

ظــاهره أن الصــ  املميــز كــذلك، أي ال حيكــم عليــه بــالردة، فمــثبً لــو قــال أو فعــل مــا يكفــر بــه فإنــه ال يكفــر يف 
 .ظاهر كبم املؤلف وهو رواية عن اإلمام أ د واست هره صاحب الفروع واملوفق وهو مذهب الشافعي

الصــ  املميــز يصــح إســبمه فكــذلك : وهــو املــذهب أنــه يكفــر بــذلك وهــو مــذهب اجلمهــور قــالوا: الثــاين والقـول
ردته ويدل عليه صحة العبادات منه فإنه لو صلى وصام أي الص  املميز فإن ذلك يصح منه وال تصـح إال مـن 
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وأمـا أهـل القـول األول،  مسلم، فدل على أن الص  املميز يصح إسبمه  فإذا ثبت صحة إسـبمه فردتـه كـذلك
: وهو ظاهر كبم املؤلف كما تقدم فاستدلوا باألدلة الد تدل على أن الص  املميز مرفـوع عنـه القلـم، كقولـه

 (.رفع القلم عن ثالث  وفيه والصبي حتى يبلغ ) 
ين، فهو أن هـذا يف هذه املسبلة لقوة دليله، وأما اجلواب عما استدل به أهل القول الثا وهذا هو القول الراجح

قيــاا مــ  الفــار ، فــإن إســبمه مصــلحة حمضــة لــه، وأمــا ردتــه وكفــره فهــو مفســدة حمضــة، فمــا كــان فيــه مصــلحة 
 حمضة له قُبل وهو اإلسبم، وما كان فيه مفسدة حمضة ُرد وهو الكفر باهلل عز وجل، 

ور يف املـذهب، وعلـى املـذهب أن من ارتد وهو ص  مميز فإنه ال حيكـم بردتـه خبفـاً للمشـه إذن أصح القولين
 .ال يقتل حن يبلغ فيستتاب فإن تاب وإال قتل

  [م تار: ] قال رحمه اهلل 
  إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان  : فإن كان مكرهاً فب حيكم عليه بالردة، لقوله تعاىل

 [  رجل أو امرأة : ] قال رحمه اهلل 
احلـديث عـام يف الـذكر  و،  رواه البخـاري(  دل دينـه فـاقتلوهمـن بـ: ) مـن حـديث ابـن عبـاا  لعموم قولـه 

 .واألنثى
 [ دعي إليه : ] قال رحمه اهلل 
 أي إىل اإلسبم 
 [ثالث  أيام وضيق عليه فإن لم يسلم ق تل بالسيف : ] قال رحمه اهلل 

مبا رواه مالك : وااملذهب أنه جيب أن يستتاب ثبثة أيام وحيبس فإن تاب وإال قتل وهو مذهب اجلمهور استدل
ـــام : " أن عمـــر قـــال يف رجـــل كفـــر بعـــد إســـبمه ئـــهيف موط كـــل يـــوم رغيفـــاً   وأطعمتمـــوهلـــوال حبســـتموه ثبثـــة أي

 ".اللهم إين مل أحضر ومل أرض إذ بلغين: " مث قال" واستتبتموه فإن تاب أو راج  وإال قتلتموه
 ".أن تستتاب فإن تابت وإال قتلت ن أن امرأة يقال هلا أم مروان ارتدت فبمر ال: "ويف الدار قطين
ضـعيف النقطاعـه وجهالـة بعـض رواتـه، واحلـديث الـذي رواه الـدار قطـين فيـه معمـر السـعدين وهـو : واألثر األول

 .ضعيف احلديث
أنــه ال يســتتاب وجوبــاً وإمنــا يســتتاب اســتحباباً وهــو مــذهب أهــل : وعــن اإلمــام أ ــد وهــو أحــد قــويل الشــافعي

 .ال اهر
والفـاء تفيـد التعقيـب فـدل علـى أن القتـل يكـون : قـالوا،  ( مـن بـدل دينـه فـاقتلوه: ) بقول الن  : واستدلوا

 .عقيب ارتداده عن دينه وليس فيه ذكر اإلستتابة بل ظاهره ترك اإلستتابة



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دودحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

  الحمد حفةة هللا حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

 

75 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ال أجلـس حـن يقتـل، قضـاء اهلل ورسـوله فـبمر بـه : ويف الصحيح  أن معاذ بن جبل قال يف رجل أسلم مث هتـود
 ".قتلف

وأمــا مــا يف أيب داود مــن أنــه كــان قــد اســتتيب قبــل ذلــك فهــذا مــن فعــل أيب موســى األشــعري ولــيس يف األثــر أن 
 معاذا استفصل عن ذلك أي مل يقل هل استتبتموه أم ال؟

 :هذا من األثر
ه حجـة اهلل فيدل على ذلك أن الكافر احملارب لإلسبم إذا بلغته الشريعة اإلسـبمية فقامـت عليـ: وأما من الن ر

 .على عباده فإنه ال جتب استتابته عند إرادة قتله
وأن استتابته ال جتب لكن إذا كان مل تبلغه احلجة فحينئذ البد أن يعرف وذلـك لقولـه  وهذا هو القول الراجح

 وأحكام الوعيد على الكفـر يف الـدنيا واآلخـرة ال تثبـت إال بعـد  وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال   : تعاىل
 .  وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال   : إقامة احلجة قال تعاىل

 .لكن إذا علمنا أن احلجة قد قامت عليه فهل جيب علينا أن نكررها عليها استتابة له أم ال؟ هنا اخلبف
  [فإن لم يسلم قتل بالسيف : ] قال رحمه اهلل 

 .سيف قتلة حسنةوالقتلة بال (إذا قتلتم فأحسنوا القتل  ) :  لقول الن  
 [وال تقبل توب  من سب اهلل أو رسوله : ] ل رحمه اهلل قا

ليس كبم املؤلف هنا يف التوبة يف الباطن، فإهنا تقبل توبته إذا كان صـادقاً، تقبـل فيمـا بينـه وبـ  اهلل عـز وجـل، 
 . فب إشكال يف أن كل من تاب من ذنب فإن اهلل يقبل توبته

 .تبت فهل تقبل توبته؟: اهلل أو رسوله لنقتله فقاللكن إذا أتينا برجل قد سب 
 .ال تقبل توبته: اجلواب

 فقـــد تقـــدم أن املشـــهور يف املـــذهب أن مـــن ارتـــد فإنـــه يســـتتاب ثبثـــاً فـــإن تـــاب، وإال قتـــل لكـــن اســـتثي املؤلـــف
 .مسائل
 .من سب اهلل أو رسوله، فهذا ال تقبل توبته، أي يف ال اهر وهذا لع يم اعتدائه: فهنا
 .إن هذا يدل على نفاقه و ندقته وسيبيت الكبم على الزنديق أو املنافق: توجه عندي أن يقالوي

 [وال من تفررت ردته بل يقتل بفل حال : ] قال رحمه اهلل 
أسـلمت فهـل يقبـل : أي أسلم مث كفر، مث أسلم مث كفر، فقد تكررت ردته، فإذا أتى به إىل القاضي ليقتل فقـال

 منه ذلك أم ال؟
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إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنـوا ثـم كفـروا ثـم ازدادوا كفـرا  لـم  : لقوله تعالى  ال يقبل،: املؤلف هنا قال
 . يفن اهلل لي فر لهم وال ليهديهم سبيال  
هـذا كـبم فيـه إطـب  فلـم . رواه البخـاري" اقتلـوا كـل سـاحر وسـاحرة: " ومثل ذلك أيضاً، السـاحر، لقـول عمـر

هــذا أيضــاً الزنــديق وهــو مــا يســمى عنــد الســلف، املنــافق وهــو مــن ي هــر اإلميــان ويــبطن يســتثن مــن تــاب ومثــل 
الكفر، فإذا ثبت لنا ذلك كبن يشهد عليه من تقبل شهادته أنه قد قال كلمة تدل على نفاقـه وأنـه لـيس مبسـلم 

لة وهـو مــذهب هـذا هـو املشـهور يف املــذهب يف هـذه املسـب،  ال ـاهر أي عنــد احلـاكم فكـذلك ال تقبـل توبتـه يف
 .مالك

 .أن توبته تقبل لعموم األدلة الد تدل على قبول التوبة: وعن اإلمام أ د وهو مذهب الشافعي
وذلـــك ألن املنـــافق أو الزنـــديق الـــذي ظهـــر منـــه اإلســـبم وبطـــن منـــه الكفـــر إذا  :والصـــحيح هـــو القـــول األول

إظهـاره لإلسـبم ألنـه كـاذب علينـا يف األول فلـم استدللنا على كفره فبراد أن ي هر اإلسبم فإننا ال نستفيد من 
يكن م هراً الكفر فإذا أظهر اإلسبم كان إظهاره لإلسبم مقبوالً حينئـذ ألنـه اسـتبدل ظـاهره، لكـن هنـا ظـاهره 
اإلسبم يف السابق وباطنه الكفر فعرفنا  ندقيتة فب نبمن إذا ادعـى اإلسـبم مـرة أخـرى أن يكـون منافقـاً والشـرع 

د األديــان، وإن كــان صــادقاً يف توبتــه فــاهلل يقبــل توبتـــه فيمــا بينــه وبينــه عــز وجــل، فهــذا هــو القـــول يقصــد حفــ
 .الراجح

 .وهو اختيار شيخ اإلسبم ابن تيمية يف مسبلة شامت الرسول وألف يف ذلك مؤلفاً مشهوراً 
بعـد القـدرة عليـه، وأمـا إذا   واختار ابن القيم هذا القول لكـن قيّـده بتقييـد صـحيح وهـو أال تقبـل توبتـه إذا كانـت

 .كانت قبل القدرة عليه، فإهنا تقبل
فلــو أن رجــبً كــان ســاحراً فتــاب إىل اهلل عــز وجــل قبــل أن يقــدر عليــه الســلطان فــإن توبتــه تقبــل ألن مــا خيشــى 

 .مبمون حينئذ
سـحر فهـذا أمـر لـيس فلو أتينا به فوقفناه عند السيف فإنه خيشى أن يكون كاذباً يف دعواه فإذا أظهـر أنـه تـرك ال

بديد منه فقد كـان ي هـره قبـل ذلـك فـإذا أظهـره اآلن فـب نـبمن أن يكـون مبطنـاً للسـحر ويف ذلـك ضـرر ع ـيم 
 .على األبدان والنفوا

 .أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه فإن هذا يقبل ألن ما خيشى قد أمن
حـال، هـذا حيـث كانـت هـذه التوبـة فـيهم  الصحيح أن هؤالء ال تقبل توبتهم يف ال اهر بـل يقتلـون يف كـل: إذا

 .بعد القدرة عليهم، وأما قبل القدرة عليهم، فإن التوبة تقبل يف ال اهر كما تقبل يف الباطن
 .ومثل هذا يف املشهور يف املذهب املبتدع الداعية إىل بدعته



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 

 

  ( دودحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

  الحمد حفةة هللا حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

 

77 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 .وىل من ذلك أئمة البدعةواختار شيخ اإلسبم أنه تقبل توبته، وهو أصح ألن اهلل قد قبل توبة أئمة الكفر فب
وألن الفار  ظاهر بينه وب  من تقدم، فإنه كان ي هر البدعة ويدعو إليها يف ال ـاهر، فـإذا تـاب فقـد تـاب مـن 

 .أمر ظاهر ليس من أمر باطن ال يُدرى أصاد  فيه أم كاذب
ا يقـول اتـرك الزندقـة  بف أولئك فقد تابوا من أمر باطن فالساحر عند ما يقول تركت السحر، والزنـديق عنـدم

 .هذا ال يدري أصد  يف الباطن أم ال،  بف هذا فإن توبته تدل على أنه قد ترك ما هو عليه
 :مسـأل 

 .أصح القول  ألهل العلم، أن السكران ال قول له، أي ال يعتد بقوله حن يف كفره
 .خبفاً للمشهور يف املذهب وتقدم االستدالل على هذا يف كتاب الطب 

 [بأن يشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا  رسول اهلل  إسالمهوتوب  المرتد وكل كافر : ] ل رحمه اهلل قا
: " أو أن يقـول،  "أشـهد أال إلـه إال اهلل وأشـهد أن حممـداً رسـول اهلل: " توبة املرتد وتوبة الكافر تثبت ببن يقول

 ".ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل
أمــرت أن أقاتــل النــاأ حتــى يشــهدوا أال إلــه إال اهلل  : )قــال الصــحيح  أن النــ ودليــل هــذا مــا ثبــت يف 

وأنـي رسـول اهلل ويقيمـوا الصـالة ويؤتـوا الزكـاة فــإذا فعلـوا ذلـك عصـموا منـي دمـاإهم وأمـوالهم إال بحقهــا 
 ( .وحسابهم على اهلل عز وجل 

: " أو يقـول" أشهد أال إله إال اهلل: " بن يقولويتوجه احتمال قبول شهادته بالوحدانية أي ب: " وقال يف الفروع
 .ال إله إال اهلل فإنه يقبل منه

 ".ال إله اهلل: " أنكر عليه قتل من قال ودليل ذلك حديث أسامة بن  يد يف الصحيح  فإن الن 
 ".وأن حممداً رسول اهلل: " وليس فيه أنه قال

ال إلـه " إن النـ  عليـه الصـبة والسـبم كـان يـدعوهم إىل وهذا ظاهر جداً حيث اسـتلزم ذلـك اإلميـان بالرسـالة فـ
 .إال اهلل فإذا أقروا بذلك فهذا دليل على إقرارهم بالرسالة

فــإن هــذا ال يســتلزم إميــاهنم بالرســالة، فــإهنم إمنــا  " ال إلــه إال اهلل: "  ــبف اليهــود، مــثبً فــإهنم إمنــا كــانوا إذا قــالوا
 .ونوا جيحدوا ألوهية اهلل عز وجل ووحدانيتهومل يك كانوا جيحدوا نبوة الن  

 ".أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل: الصحيح أنه البد أن يقول: إذن
 .كما يدل عليه احلديث املتقدم
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يسـتلزم الشــق اآلمـر ويـدل عليــه فحينئـذ يقبــل " حممـد رســول اهلل: " أو قولـه" ال إلــه إال اهلل: " لكـن لـو كــان قولـه
فــإن ذلــك  إثباتــهلــك ألن األلفــاا إمنــا يقصــد منهــا املعــاين، فــإذا دل لف ــه علــى املعــي اآلخــر الــذي يريــد منــه ذ
 .يكفي

 [ومن كان كفر بجحد فرض ونحوه : ] قال رحمه اهلل 
كبن يكون قد كفر بحد النبوات أو حبحد فريضة من فرائض اإلسبم كبن ينكر وجوب الصبة أو أحل حمرمـاً 

 . اهرة اجملم  عليها كبن حيل الزنا أو حرم حبالً جممعاً على حله كبن حيرم املاءمن احملرمات ال
 [بالمجحود به  إقرارهفتوبته مع الشهادتين : ] قال رحمه اهلل 
 .ويقر باجملحود به" أشهد أال إله إال اهلل وأشهد أن حممداً رسول اهلل: " فتوبته أن يقول

ا قد أنكر شيئاً آخر فب يكفي أن يقر بالشهادت  بل البد أن يقر مبا نفاه فالشهادتان كان يقر اما سابقاً وهن
 .وحنو ذلك فب يقبل منه ذلك إال اذا ألنه إمنا كفر به" وأن الصبة فرض أو وأن الزنا حرام: " وجحده فيقول
 .أن الشهادت  ال جتب عليه: يف املسبلة: والقول الثاين

 .اما إقرارهل هو مقر اما، وهو على ويف ذلك قوة، ألنه مل ينف ذلك ب
 .أنه لو أنكر الصبة فيكفي يف توبته أن يقول رجعت إىل اإلسبم فبقول الصبة فرض وهكذا فاألظهرا

إن جحــده للصــبة ترتــب عليــه إبطــال : مــ  أن اإلقــرار بالشــهادت  أحــوط، وفيــه قــوة أيضــاً مــن حيــث إنــه يقــال
 .نه جحد ما يكفر به وهذا يبطل الشهادت شهادته، فبصبحت الشهادتان باطلت  أل

 "[.أنا برئ من كل دين ي الف اإلسالم: " أو قوله: ] قال رحمه اهلل 
 .فيكفي هذا يف دخوله يف اإلسبم" أنا مؤمن" أنا مسلم، أو : " و قالأ

ي فيكفــي أن وهــو أن يقــال إن كــان هــذا يف إســبم الكــافر األصــل -وذكــر تفصــيبً قويــاً  -وحيتمــل: وقــال املوفــق
 ".أسلمت"يقول أسلمت ومن جحد وحدانية اهلل فيكفي أن يقول 

وذلــك ألنــه قــد يعتقــد أن هــذا " أســلمت"فإنــه ال يكفــي أن يقــول : أو حنــو ذلــك وأمــا مــن جحــد نبــوة النــ  
ألن  اجلحـد هـو اإلسـبم فمـثبً بعـض اليهـود الـذين ليسـوا علـى عنـاد يعتقـدون أن اإلسـبم جحـد نبـوة النـ  

فقــد يكــون مــراده علــى ديــن " أســلمت: " هــو اإلســبم، فــإذا قــال اليهــودي ن النبــوة قبــل أن يبعــث النــ  ديــ
 ".أقر بنبوة الن " اليهود، فب بد أن يقول 
يكفي عند الشهادت ، ما ثبت يف صحيح مسلم عن املقداد بن " آمنت"أو " أسلمت" ومما يدل على أن قول 

اهلل أرأيت إن جاء أحد الكفار يقاتلين، فضرب إحـدى يـدي بالسـيف فقطعهـا يا رسول  عمرو أنه قال للن 
فدل هذا على أنـه ،  "ال" أسلمت أفبقتله يا رسول اهلل؟، فقال : مث الذ مين بشجرة فلما أردت أن أقتله قال
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ت فإن ذلك يكفي لكن بالتفصيل الذي ذكره املوفق أي حيث كان قولـه أسـلم" آمنت"أو " أسلمت: "إذا قال
 .يستلزم اإلسبم الذي بعث به الن 

واملقصود من ذلك كله، أن العربة باملعاين ال باأللفاا، فإذا كان لفد أسلمت، يـدل علـى معـي الشـهادت  فإنـه 
 .آمنت باهلل ورسوله، يكفي عن الشهادت  وهو كذلك فهو كاف: " يكفي عنهما وإذا قال قوله

 :مسـأل 
 .كبن يصلي مثبً  إال املسلم فهل حيكم بإسبمه؟إذا فعل الكافر ما ال يفعله 

 .نعم وذلك للمعي املتقدم فإن املقصود هو ثبوت اإلسبم: ال اهر
ال : " وثبـوت اإلسـالم يفـون بـالتلفظ أو بالفعـل الـذف يـدل عليـه إال أن يـأبى أن يقـول: ] قال رحمه اهلل 

 [فهذا شيإ آخر " إله إال اهلل محمد رسول اهلل
 :مسـألـ 

وهـو ال يــدري مـا معـي ذلــك فحياتـه كلهــا " ال إلـه إال اهلل حممـد رســول اهلل: " ا كـان رجـل مــن املسـلم  يقــولإذ
 على الشرك يذبح للقبور وينذر هلا ويعبدها من دون اهلل عز وجل، فهل هو مسلم أم ال؟

وال يقـر علـى دينـه بـل يقتـل  والذي يرتتب على هذا أن املرتد ال  ل ذبيحته وإن انتقل إىل اليهودية أو النصرانية
 . وإذا كانت امرأة فارتدت إىل اليهودية أو النصرانية فب جيو  نكاحها كسائر الكتابيات بل جيب قتلها

 تقدم أنه ليس مبسلم، لكن هل هو كافر أصلي أو كافر مرتد؟
، والشــيء ال "إال اهللال إلــه " ألنــه ال يــدري مــا معــي : يقــول،  أمــا الشــيخ الصــنعاين فإنــه يقــول هــو كــافر أصــلي

العلـم ويف الصـحيح مـن مـات وهـو يعلـم أنـه ال إلـه إال اهلل " ال إلـه إال اهلل" يصح إال بتوفر شروطه، ومن شروط 
دخل اجلنـة، فهـذا ال يعلـم معناهـا وال يـدري مـا املـراد اـا، ورمبـا لـو قيـل لـه إن معناهـا أن تـرتك هـذه العبـادات مل 

 .يقّر اا
الدعوة النجدية أنه كافر مرتد، فإن الشـيخ عبـد اللطيـف أو الشـيخ عبـد الـر ن ملـا ذكـر قـول واملشهور عند أئمة 

يعــين الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب ر ــه اهلل تعــاىل واملســبلة فيهــا جتــاذب، " وشــيخنا ال يوافقــه: " الصــنعاين قــال
 .وإن كانت النفس متيل إىل قول الصنعاين من باب ما تقدم

هم كذلك أي على هذا األمـر مـن الشـرك بـاهلل فهـذا فيـه قـوة، وعبـارة الشـيخ عبـد الـر ن ومن باب آخر أن آباء
 .ال تدل على أن خبف الصنعاين خبف شاذ

 .وظاهر كبم الشيخ  د بن معمر موافقة الصنعاين على ذلك
 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


